Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa – SAP
Diretoria de Administração e Finanças - DIAF
Gerência de Gestão de Fundos e Convênios - GEFUN
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE ORÇANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL PARA ADMINISTRAÇÃO DAS CASAS DE SEMILIBERDADE
- OSC Nº 002/2020/SAP/2020/DIAF/DEASE.
SAP/4994/2020
O ESTADO DE SANTA CATARINA, por meio da SECRETARIA DE
ESTADO
DA
ADMINISTRAÇÃO
PRISIONAL
E
SOCIOEDUCATIVA – SAP, torna pública a abertura de Edital de
Chamamento Público, na forma da Lei 13.019, de julho de 2014 e no
Decreto 1.196, de 21 de junho de 2017 e nas condições estabelecidas
neste Edital, para recebimento de propostas de Organizações da
Sociedade Civil - OSCs que tiverem interesse no atendimento, por meio
de Termo de Colaboração, aos adolescentes com determinação judicial de
Semiliberdade, exaradas pela autoridade judiciária competente,
conforme previsão da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da
Criança e do Adolescente – ECA, e da Lei 12.594 de 18 de janeiro de
2012 – Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE:
1. PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
1.1 A finalidade deste Chamamento Público é a seleção de organizações da sociedade civil (OSC)
que apresente proposta que torne mais eficaz a execução do objeto deste Edital, celebrado para a
consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos
financeiros à OSC, conforme condições estabelecidas neste Edital.
1.2 O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, pelo Decreto nº
1.196, de 21 de junho de 2017 e pelos demais normativos aplicáveis, além das condições previstas
neste Edital.
1.3 Será selecionada uma única proposta, observada a ordem de classificação e a disponibilidade
orçamentária para a celebração do Termo de Colaboração.
2. DO OBJETO
2.1 Constitui objeto do presente Edital selecionar a melhor proposta técnica apresentada pelas
Organizações da Sociedade Civil proponentes para firmar, através de Termo de Colaboração, as
parcerias visando o atendimento de 24 (vinte e quatro) adolescentes com determinação judicial de
semiliberdade, distribuídos em 02 (duas) unidades, com a Secretaria de Estado da Administração
Prisional e Socioeducativa – SAP, dando cumprimento às decisões judiciais das respectivas Varas da
Infância e da Juventude, prestando atendimento socioeducativo na forma do estabelecido nos artigos
94, 108, 120, 123, 124, 125, 183, 185 e seguintes da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente) e da Lei 12.594/2012 (SINASE).
2.2 O Termo de Colaboração será celebrado com a Secretaria de Estado da Administração Prisional e
Socioeducativa (SAP), por meio do Departamento de Administração Socioeducativa (DEASE).
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3. DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS
Tabela 1
UNIDADE
Casa de Semiliberdade Blumenau
Casa de Semiliberdade Caçador

CAPACIDADE
12
12

4. FINALIDADE DO TERMO DE COLABORAÇÃO
4.1 O termo de colaboração terá por objeto a execução das medidas socioeducativas para atendimento
a 24 (vinte e quatro) adolescentes com determinação judicial de semiliberdade distribuídos nas 02
(duas) unidades socioeducativas (item 3 da Tabela 1) a ser detalhado conforme proposta de trabalho,
parametrizada pela Concedente, na área de socioeducação, selecionado de acordo com as condições
apresentadas no Termo de Referência e neste Edital. A proposta de trabalho elaborada pela OSC
deverá:
4.1.1 Evidenciar o interesse público;
4.1.2 Consistir em um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resultará em produto
destinado à satisfação de interesses compartilhados pela administração pública e pela organização da
sociedade civil;
4.1.3 Observar o limite para repasse de recursos previstos neste Edital;
4.1.4 Possuir pertinência com a justificativa apresentada neste Edital;
4.1.5 Atender os objetivos específicos previstos neste Edital;
4.1.6 Observar as referências para a elaboração da proposta conforme Art. 13 do Decreto nº
1196/2017;
4.1.7

Limitação de valores com despesas correntes, em razão da disponibilidade orçamentária.

4.2 A Concedente realizará repasse de recursos financeiros até o valor de R$ 2.546.070,17 (dois
milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, setenta reais e dezessete centavos), parcelados em 12 (doze)
meses, utilizando a programação financeira UG540096 FR010096, Subação 010919, Item 33.50.4102.
4.3 O valor total de recursos disponibilizados será definido conforme os anexos I a II do Termo de
Referência para os exercícios nos anos de 2020 e 2021.
4.4 Não será exigida qualquer modalidade de contrapartida da OSC selecionada;
4.5 Serão executadas em consonância com o que preconiza a Constituição Federal de 1988, Lei nº
8.069/1990 Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 12.594/2012 Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo (SINASE) e as normativas e resoluções vigentes.

Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa – SAP
Diretoria de Administração e Finanças - DIAF
Gerência de Gestão de Fundos e Convênios - GEFUN
5. JUSTIFICATIVA
5.1 Este processo visa à seleção de Organizações da Sociedade Civil (OSC) que apresentem a maior
pontuação dos critérios de avaliação proposta para a execução do objeto, celebrado para a consecução
de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros,
conforme condições estabelecidas no Edital de Chamamento Público. O procedimento de seleção
reger-se-á pela Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, pelo Decreto nº 1.196, de 21 de junho de 2017, e
pelos demais normativos aplicáveis, além das condições previstas neste Edital.
5.2 A Medida Socioeducativa de semiliberdade está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente ECA, no artigo 120, determinada judicialmente em razão de ato infracional cometido por adolescente
em conflito com a lei.
5.3 Durante o cumprimento da medida, os adolescentes devem receber atendimento técnico
especializado, escolarização, acesso a atividades de profissionalização, esporte, cultura e outras,
mantendo seu convívio familiar e comunitário.
5.4 A Urgência em que se estabelece este processo de chamamento público para firmar Termo de
Colaboração entre a Organização da Sociedade Civil e o Estado está expressa na responsabilidade
legal que tem o poder público de executar as medidas de internação, com atenção integral ao
adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de restrição de liberdade. Este atendimento,
por lei, terá que ser prestado de forma contínua, propositiva e de interlocução permanente com o
sistema de garantia de direitos.
5.5 De acordo com as responsabilidades do Estado perante os adolescentes em conflito com a lei a fim
de atender a demanda e o processo de desenvolvimento de atividades socioeducativas que conduzam à
formação para a cidadania com possibilidade de convívio familiar e comunitário, como preconiza o
SINASE, o DEASE propõe a instalação/manutenção da medida de semiliberdade no Estado de Santa
Catarina.
5.6 O atendimento socioeducativo tem como foco a ressignificação das suas experiências vividas ao
tempo em que acena com a construção de novas possibilidades e novas perspectivas de existência. A
medida de internação oferecerá, portanto, suporte pedagógico, psicológico e social a estes adolescentes
e seus familiares, que visará oportunizar aos adolescentes conhecer e vivenciar novas experiências
e/ou aprofundar conhecimentos já existentes, através da constituição de grupos, contribuindo para o
fortalecimento de ações coletivas, socializadoras numa luta contínua para reconstrução de uma nova
história.
5.7 Essas atividades serão desenvolvidas através da realização de rotinas diárias, da convivência
institucional e da relação de parceira com todo o Sistema de Garantias de Direitos - SGD, fazendo
valer o determinado no art. 112, inciso V do ECA, art. 227 da Constituição Federal - CF e do
SINASE.
6. OBJETIVOS
6.1 Objetivo Geral
6.1.1 Prestar atendimento a adolescentes do sexo masculino aos quais se atribua autoria de ato
infracional, em cumprimento de medida socioeducativa de internação e de internação provisória,
devidamente decretada pela autoridade judiciária, dando cumprimento às decisões judiciais das
respectivas Varas da Infância e da Juventude nas unidades socioeducativas respeitando a divisão das
mesorregiões estabelecidas na Resolução Conjunta Nº 001 de 23 de novembro de 2017.
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6.2 Objetivos Específicos
6.2.1 Manter o número de vagas constante nas unidades de atendimento socioeducativas constantes no
item 3 - Tabela 1;
6.2.2 Promover a execução do Termo de Colaboração, bem como gerir a aplicação dos recursos
públicos e dos bens públicos com observância aos princípios da legalidade, da legitimidade, da
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia;
6.2.3 Garantir que todos os serviços não sofram descontinuidade por ausência ou impedimento de
comparecimento dos profissionais contratados, como férias, enfermidade e outros eventos;
6.2.4 Assegurar a contratação de equipes constantes da Tabela I do item 6 do Termo de Referência
para atuação nas Unidades Socioeducativas.
6.2.5 Garantir os direitos de que são titulares os adolescentes privados de liberdade, em consonância
com a Lei nº 8.069/1990 – ECA;
6.2.6 Observar todos os critérios de qualidade técnica, eficiência, economicidade, prazos e os custos
previstos no Termo de Referência;
6.2.7 Fomentar práticas educacionais e culturais de qualidade, estimulando adolescentes a ampliar sua
socialização através de atividades sociopedagógicas.
6.2.8 Contribuir para a melhoria nas capacidades físicas, motoras, psicológicas, cognitivas e sócio
afetivas do individuo.
6.2.9 Promover através da rotina institucional condições sociais e pessoais fundamentado em valores
como educação, emancipação, participação e cooperação.
6.2.10 Objetivar, a partir da incompletude institucional, a operacionalização da formação de uma rede
integrada de atendimento para a efetivação das garantias dos direitos dos adolescentes em
cumprimento de medidas socioeducativas.
6.2.11 Enfatizar a intersetorialidade entre políticas de Educação, Saúde, Assistência Social, Segurança
Pública, Sistema de Justiça e demais políticas setoriais pertinentes para assegurar os direitos
constitucionais dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa.
7. PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO
7.1 Poderão participar deste Edital as organizações da sociedade civil (OSCs), assim consideradas
aquelas definidas no inciso I do art. 2º da Lei nº 13.019, de 2014, cujas finalidades previstas em
estatuto abarcam a área de atuação prevista no item 4.1 deste Edital.
7.2 Para encaminhar a proposta de trabalho a OSC deverá possuir cadastro ou realizar cadastro
provisório no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF).
7.3 O cadastro provisório (em situação de análise no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão
Fiscal – SIGEF) deverá ser realizado mediante acesso ao Portal SCtransferências (sítio eletrônico
http://sctransferencias.sc.gov.br/sistemas), devendo ser informados: denominação da entidade,
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endereço, correio eletrônico, inscrição no CNPJ, Classificação Nacional de Atividades Econômicas
(CNAE), transcrição das finalidades estatutárias, qualificações específicas, endereço e demais dados
dos dirigentes.
7.4 A OSC manifestará seu interesse em celebrar parceria mediante inclusão da proposta de trabalho
no SIGEF, de acordo com o disposto neste Edital.
8.
REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO
8.1 Para a celebração do termo de colaboração, a OSC deverá atender aos seguintes

requisitos:

8.1.1 Ter objetivos estatutários ou regimentais voltados à promoção de atividades e finalidades de
relevância pública e social, bem como compatíveis com o objeto do instrumento a ser pactuado. Estão
dispensadas desta exigência as organizações religiosas e as sociedades cooperativas.
8.1.2 Ser regida por normas de organização interna que prevejam expressamente que, em caso de
dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica de
igual natureza que preencha os requisitos da Lei nº 13.019, de 2014, e cujo objeto social seja,
preferencialmente, o mesmo da entidade extinta. Estão dispensadas desta exigência as organizações
religiosas e as sociedades cooperativas.
8.1.3 Ser regida por normas de organização interna que prevejam, expressamente, escrituração de
acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de
Contabilidade.
8.1.4 Possuir, no momento da apresentação do plano de trabalho, dois 2 (dois) anos de existência, no
mínimo, com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação emitida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.
8.1.5 Possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza
semelhante.
8.1.6 Regularidade relativa à prestação de contas de recursos estaduais recebidos e adimplência com
relação às obrigações assumidas com a Administração Pública Estadual.
8.1.7 Regularidade relativa aos tributos e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da
Fazenda – SEF.
8.1.8 Regularidade perante os órgãos e as entidades estaduais.
8.1.9 Regularidade perante a Previdência Social.
8.1.10 Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
8.1.11 Regularidade relativa aos débitos trabalhistas.
8.1.12 Inexistência de débito da OSC e de seus dirigentes perante o Tribunal de Contas do Estado
(TCE).
8.1.13 Inexistência de débito de seus dirigentes perante a Fazenda estadual, relativo a convênios ou
instrumentos congêneres celebrados com o Estado.
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8.2 Para a celebração das parcerias, a OSC não poderá se encontrar em situação de impedimento
prevista no art. 39 da Lei Federal nº 13.019, de 2014.
8.3 Após a divulgação do resultado definitivo do processo de seleção, a Concedente convocará a OSC
selecionada para apresentar o seu plano de trabalho, observando o art. 19 do Decreto nº 1.196, de
2017, e os documentos necessários para a celebração da parceria;
8.4 O plano de trabalho, a documentação prevista no art. 20 e demais documentos previstos no art. 22
do Decreto nº 1.196, de 2017, deverão ser apresentados pela OSC no prazo de 15 (quinze) dias
contados a partir do recebimento da convocação prevista no item 8.3 deste Edital;
8.5 A OSC ficará impedida de celebrar o termo de colaboração nas situações previstas no art. 39 da
Lei nº 13.019, de 2017;
8.6 Havendo impedimento, ou quando não atendidas às exigências para celebração da parceria, a
Concedente notificará a OSC para que regularize a situação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
ser preterida na ordem de classificação, ocasião em que poderá ser convocada a próxima OSC mais
bem classificada, se houver.
9. COMISSÃO DE SELEÇÃO

9.1 A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a processar e julgar este
chamamento público, constituído pela Portaria nº 476/GABS/SAP de 08 de junho de 2020 no
Diário Oficial do Estado de Santa Catarina nº 21.286 de 09 de junho de 2020, 3 em
conformidade com o disposto no inciso X do art. 2º da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 14 do
Decreto nº 1.196, de 2017.
9.2 O membro da comissão de seleção deverá se declarar impedido de participar do processo
de seleção quando houver conflito de interesses ou quando verificar que, nos últimos 5 (cinco)
anos, manteve relação jurídica com ao menos uma das organizações participantes do
chamamento público, especialmente, como associado, cooperado, dirigente, conselheiro ou
empregado de qualquer OSC participante deste chamamento público.
9.3 Havendo impedimento, o membro impedido deverá ser imediatamente substituído a fim
de viabilizar a realização ou continuidade do processo de seleção.
9.4 A comissão de seleção poderá solicitar assessoramento técnico de especialista para
subsidiar seus trabalhos.
9.5 A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a
autenticidade das informações e documentos apresentados pelas entidades concorrentes ou
para esclarecer dúvidas e omissões. Em qualquer situação, devem ser observados os
princípios da isonomia, da impessoalidade e da transparência.
10.
10.1

DA FASE DE SELEÇÃO DAS PROPOSTAS
A fase de seleção das propostas de trabalho observará as seguintes etapas:
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Tabela 2
ETAPA
DESCRIÇÃO DA ETAPA
PRAZOS
Publicação
do
Edital
de A data deve ser consultada no Portal
1
Chamamento Público.
SCtransferências.
2

Envio das propostas pelas OSCs.

3

Etapa competitiva de avaliação das
propostas pela Comissão de Seleção.

4

Divulgação do resultado preliminar no
sítio
eletrônico
oficial
da
SECRETARIA.
Prazo para interposição de recursos
contra o resultado preliminar.

5
6

7
8

Prazo
para
apresentação
das
contrarrazões aos eventuais recursos (a
Comissão de Seleção dará ciência aos
interessados, por meio do sítio
eletrônico da SECRETARIA, sobre
eventual interposição de recurso).
Análise dos recursos e das contrarrazões
pela Comissão de Seleção.

Início do envio na data da publicação do
Edital no Portal SCtransferências, com
encerramento no dia 18/08/2020.
07 dias contados do término do prazo para
encaminhamento das propostas (este prazo é
estimado).
05 dias contados do término do prazo para
avaliação das propostas (este prazo é
estimado).
05 (cinco) dias úteis contados da data de
divulgação do resultado preliminar.
05 (cinco) dias úteis contados do
encerramento do prazo recursal ou da data da
publicação do último recurso interposto no
sítio eletrônico da Concedente, o que ocorrer
por último.

07 dias contados do término do prazo para
apresentação das contrarrazões (este prazo é
estimado).
Homologação e publicação do resultado 05 dias contados do término do prazo para
definitivo classificatório da fase de análise dos recursos e das contrarrazões (este
seleção das propostas, com divulgação prazo é estimado).
das decisões recursais proferidas (se
houver).

10.2 Etapa 1: Os prazos para impugnação e para apresentação das propostas correm a partir da
publicação do edital no Portal SCtransferências.
10.3

Etapa 2: Envio das propostas pelas OSCs nos prazos previstos acima.

10.3.1 Cada OSC poderá apresentar apenas uma proposta de trabalho por unidade. Caso venha a
apresentar mais de uma proposta, será considerada apenas a última proposta enviada dentro do prazo
previsto na Etapa 2 do quadro acima, sendo as demais eliminadas.
10.3.2 O encaminhamento de proposta de trabalho pela OSC deverá ser realizado exclusivamente por
meio do SIGEF no Portal SCtransferências (http://sctransferencias.sc.gov.br/sistemas), cujo ato
implicará na ciência e concordância com as disposições previstas neste Edital, responsabilizando-se,
sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados
durante o processo de seleção.
10.3.3 A OSC deverá cadastrar e enviar a proposta no prazo previsto (Etapa 2 do quadro acima), ao
enviá-la aparecerá a mensagem “Operação Realizada com Sucesso” e constará o status da proposta
“Em análise - Comissão de Seleção” no SIGEF.
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10.3.4 As propostas, sob pena de eliminação, deverão ser elaboradas atendendo ao disposto no Objeto
deste Edital, e conter, no mínimo, as seguintes informações:
10.3.4.1 Objeto específico e sua finalidade;
10.3.4.2 Descrição da realidade que se pretende modificar com a execução da parceria, devendo ser
demonstrado o nexo com os projetos propostos e as metas a serem atingidas;
10.3.4.3 Resultados esperados;
10.3.4.4 Descrição das metas a serem atingidas, dos projetos a serem executados e dos indicadores que
aferirão o cumprimento das metas;
10.3.4.5 Prazos e forma de execução dos projetos e de cumprimento das metas a eles atreladas;
10.3.4.6. O valor do repasse.
10.3.5 O objeto descrito na proposta de trabalho deverá ser compatível com as competências e com os
fins sociais da OSC, sendo vedado o objeto que não atender, tão logo concluído, à finalidade pública à
qual se destina.
10.3.6 A proposta de trabalho somente poderá prever obra quando atendidos, cumulativamente, os
seguintes requisitos:
10.3.6.1 For proposta por OSC que desenvolva atividades de natureza continuada na área
educação, saúde ou assistência social;

de

10.3.6.2 O objeto proposto estiver inserido no âmbito da educação, da saúde ou da assistência social;
10.3.6.3 A obra for realizada com vistas a adequar o espaço físico necessário para a instalação de
equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto da parceria.
10.3.7 Fica vedado incluir previsão de doação, a terceiros, de equipamentos e materiais permanentes
adquiridos com recursos provenientes da celebração da parceria.
10.3.8 A proposta de trabalho poderá prever a doação de outros bens, desde que haja a identificação
dos beneficiários previamente selecionados, o procedimento e os critérios de seleção.
10.3.9 Quando não for possível identificar previamente os beneficiários mencionados no item 10.3.8
deste Edital, a OSC deverá apresentar justificativa, bem como o procedimento e os critérios de
seleção.
10.3.10 Ao serem incluídos os dados referentes à prestação de serviços, especialmente os de
assessoria, assistência, consultoria, capacitação e promoção de seminários e congêneres, deverão ser
detalhadas as horas técnicas de todos os profissionais envolvidos, discriminando a quantidade e o
custo unitário.
10.3.11 A OSC deverá informar, de maneira individualizada, os cargos e respectivos valores a serem
pagos com recursos da parceria a título de remuneração da equipe de trabalho vinculada à execução do
objeto, especificando separadamente o valor total de cada espécie de encargo da equipe de trabalho em
item de despesa específico.
10.3.12 Quando for o caso, na proposta de trabalho deverá constar expressamente as ações que
demandarão pagamento em espécie, admitido apenas quando justificada a impossibilidade física de
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seu pagamento mediante transferência eletrônica, e condicionado à transferência de recursos para a
conta de empregado da OSC com a finalidade de realizar pagamentos em espécie de despesas com
viagens previstas no plano de trabalho, referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação.
10.3.13 Somente será possível enviar a proposta de trabalho quando forem preenchidos todos os
campos obrigatórios.
10.4.

Etapa 3: Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de Seleção.

10.4.1 Nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão de Seleção analisará e julgará
as propostas apresentadas pelas OSCs, a qual terá total independência técnica para exercer suas
atribuições.
10.4.2 À Comissão de Seleção é assegurado o prazo estabelecido na Tabela 1 para conclusão do
julgamento das propostas e divulgação do resultado preliminar do processo de seleção, podendo tal
prazo ser dilatado.
10.4.3 A pontuação das propostas apresentadas será obtida por meio do somatório de pontos obtidos
em cada um dos critérios discriminados.
10.4.4 As propostas das Organizações Parceiras serão classificadas em ordem decrescente de
pontuação, conforme critérios de avaliação constantes no quadro abaixo:
Tabela 3
Nº REQUISITO

CRITÉRIO

PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO
0

1

2

Qualidade da
Proposta de
Trabalho

Avaliação
Proposta
Trabalho

1.1 Apresentação de proposta do
cronograma das rotinas diárias da
Unidade Socioeducativa (incluindo
atividades pedagógicas).
1.2 Apresentação da proposta de 06
(seis)
oficinas
socioeducativas
ocupacionais e/ou profissionalizantes a
serem
desenvolvidas
pelos
socioeducandos (anual).
1.3
Proposta
de
trabalho
em
conformidade com o edital, contendo
todos os itens elencados.
1.4 Apresentação de 04 (quatro) projetos
visando à capitação de recursos junto
aos Órgãos da esfera municipal, estadual
e federal (anual) em consonância com as
diretrizes do SINASE.
da 2.1 Apresentação de instrumentos de
de avaliação da proposta de trabalho.

3 Equipe
profissional
interdisciplinar

3.1 Proposição de quadro de recursos
humanos a laborar na unidade baseado
na tabela I do Termo de Referência.

1,0

2,0
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4

Valor
proposta

ITEM
1
1.1

1.2

1.3

1.4

ITEM ELIMINATÓRIO
3.2 Se a apresentação do quadro de
profissionais é compatível com a
execução do plano de trabalho
apresentado (especificação das funções,
atividades e carga horária).
3.3 Proposta que contemple a previsão
de curso de formação inicial para os
servidores em consonância com as
diretrizes dos eixos do caderno do
SINASE e 02 (dois) cursos de formação
continuada, além das ofertadas pelo
Estado aos profissionais que atuam nas
unidades
de
atendimento
socioeducativas.
3.4 Definição dos parâmetros e métodos
a serem utilizados para a contratação
dos profissionais que atuam no
cotidiano socioeducativo (entrega de
currículos, entrevistas, exigência de
cursos pré-estabelecidos, etc.).
da 4.1 Adequação do orçamento ao
cronograma de execução.
4.2 Será avaliada a coerência entre a
distribuição de recursos e custos
descritos com as ações prioritárias
propostas pela organização parceira.
4.3 Valor global da proposta.
Total da pontuação

AVALIAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA
FATORES
Qualidade da Proposta de Trabalho
Apresentação de proposta do cronograma das rotinas diárias da Unidade (incluindo atividades
pedagógicas).
Não apresentou: 0
Apresentou sem horário específico ou descrição da rotina: 1,0
Apresentaram horários e atividades específicas: 2,0
Apresentação da proposta de 06 (seis) oficinas socioeducativas ocupacionais e/ou profissionalizante a
serem desenvolvidas pelos socioeducandos (anual).
Não apresentou: 0
Apresentou de 01 a 03 modalidades: 1,0
Apresentou de 04 a 06 modalidades: 2,0
Proposta de trabalho em conformidade com o edital, contendo todos os itens elencados.
Não apresentou: 0
Apresentou com ausência de itens: 1,0
Apresentou na totalidade: 2,0
Apresentação de 04 (quatro) projetos visando à capitação de recursos junto aos Órgãos da esfera
municipal, estadual e federal (anual) em consonância com as diretrizes do SINASE.
Não apresentou: 0
Apresentou de 01 a 02 projetos: 1,0
Apresentou de 03 a 04 projetos: 2,0
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2
2.1

Avaliação da Proposta de Trabalho
Apresentação de instrumentos de avaliação do plano de trabalho.
Não apresentou: 0
Apresentou com ausência de algum dos itens: 1,0
Apresentou na totalidade: 2,0

3
3.1

Equipe profissional interdisciplinar
Proposição de quadro de recursos humanos a laborar na unidade baseado na tabela I do Termo de
Referência. ITEM ELIMINATÓRIO
Não apresentou: 0
Apresentou: 2,0
Se a apresentação do quadro de profissionais é compatível com a execução do plano de trabalho
apresentado (especificação das funções, atividades e carga horária).
Não apresentou: 0
Apresentou com alguma incompatibilidade: 1,0
Apresentou atendendo o requisito: 2,0
Proposta que contemple a previsão de curso de formação inicial e 02 (dois) cursos de formação
continuada, além das ofertadas pelo Estado aos profissionais que atuam nas unidades de atendimento
socioeducativas.
Não apresentou: 0
Apresentou com ausência de algum dos cursos: 1,0
Apresentou de forma completa: 2,0
Definição dos parâmetros a serem utilizados para a contratação dos profissionais que atuam no
cotidiano socioeducativo (entrega de currículos, entrevistas, exigência de cursos pré-estabelecidos,
etc.).
Não apresentou: 0
Apresentou: 2,0

3.2

3.3

3.4

4
4.1

4.2

4.3

Valor da proposta
Adequação do orçamento ao cronograma de execução.
Não apresentou: 0
Apresentou o quadro incompleto: 1,0
Apresentou o quadro completo: 2,0
Será avaliada a coerência entre a distribuição de recursos e custos descritos com as ações prioritárias
propostas pela organização parceira.
Não apresentou: 0
Apresentou os quesitos: 2,0
Valor global da proposta.
Não apresentou: 0
Apresentou: 2,0
10.4.5 A Comissão de Seleção eliminará as propostas que não atendam o disposto no item 10.3 deste
Edital, devendo a eliminação e classificação serem consignadas em ata, bem como as respectivas
motivações.
10.4.6 As propostas não eliminadas serão classificadas em ordem decrescente.
10.4.7 Havendo empate de classificação, será mais bem colocada a Organização Parceira que obtiver a
maior pontuação no item 1.1 da Tabela 3. Caso o empate persista, será utilizado o mesmo critério para
as alíneas subsequentes.
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10.5. Etapa 4: Divulgação do resultado preliminar.
10.5.1 A Administração Pública divulgará o resultado preliminar do processo de seleção no sítio
oficial da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa.

10.6. Etapa 5: Interposição de recursos contra o resultado preliminar.
10.6.1 A OSC poderá interpor recurso contra o resultado preliminar no prazo de 5 (cinco) dias
úteis contados da divulgação do resultado preliminar no sítio eletrônico da SECRETARIA,
sob pena de preclusão.
10.6.2 Os recursos serão apresentados por meio de protocolização de documentos no setor de
protocolo da SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL E
SOCIOEDUCATIVA, ou ainda, por meio do e-mail gefun@sap.sc.gov.br, cujo recebimento
deverá ser confirmado imediatamente pela Comissão de Seleção.
10.6.3 É assegurado aos participantes o acesso aos autos do procedimento de Chamamento
Público poderá ser acessado (processo SAP 4917/2020) por meio do Sistema de Gestão de
Protocolo Eletrônico (SGP-e), no sítio eletrônico https://sgpe.sea.sc.gov.br.
10.7. Etapa 6: Contrarrazões aos recursos.
10.7.1 Interposto o recurso, a Comissão de Seleção deverá dar ciência aos demais interessados
por meio da publicação da íntegra dos recursos no sítio eletrônico da SECRETARIA DE
ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVA.
10.7.2 As OSCs poderão apresentar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do
encerramento do prazo recursal ou da data da publicação do último recurso interposto no sítio
eletrônico da SECRETRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL E
SOCIOEDUCATIVA, o que ocorrer por último.
10.8. Etapa 7: Análise dos recursos e das contrarrazões pela Comissão de Seleção.
10.8.1 Havendo recursos e contrarrazões, a Comissão de Seleção os analisará conjuntamente.
10.8.2 O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento, cabendo à Comissão de Seleção fundamentar sua decisão, indicar os atos
invalidados e reclassificar as propostas de trabalho.
10.8.3 O recurso que não for acolhido pela Comissão de Seleção deverá ser encaminhado à
autoridade competente para decisão final, a qual compete homologar ou emitir nova
reclassificação expondo suas razões.
10.8.4 Não caberá novo recurso da decisão final de que trata o item 10.8.3 deste Edital.
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10.9. Etapa 8: Homologação e publicação do resultado definitivo classificatório da fase
de seleção das propostas, com divulgação das decisões recursais proferidas (se houver).
10.9.1 A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL E
SOCIOEDUCATIVA divulgará as decisões recursais e o resultado definitivo do processo de
seleção em seu sítio eletrônico oficial.
10.9.2 A homologação não gera direito à celebração da parceria, mas obriga a SECRETARIA
a respeitar o resultado definitivo do processo de seleção, caso proceda à celebração no âmbito
deste Edital.
11. DA FASE DE CELEBRAÇÃO
11.1 A fase de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura do instrumento da
parceria:
Tabela 4
Etapa
Descrição da Etapa
Convocação da OSC selecionada para apresentar os documentos cadastrais
1
para fins de aprovação ou atualização de seu cadastro, bem como, apresentar o
plano de trabalho e respectivos documentos.
Análise e ajuste do Plano de Trabalho e regularização da documentação, se
2
necessário.
3

Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da parceria e de
que não incorre nos impedimentos (vedações) legais.

4

Parecer Técnico e Jurídico.

5

Aprovação do plano de trabalho pelo Administrador Público e formalização
do acordo.
Publicação do extrato do termo de colaboração no Diário Oficial do Estado
(DOE).

6

11.2. Etapa 1: Convocação da OSC selecionada para, no prazo de 15 (quinze) dias,
apresentar os documentos cadastrais para fins de aprovação ou atualização de seu
cadastro, bem como, apresentar o plano de trabalho e respectivos documentos.
11.2.1 A OSC que não possuir cadastro aprovado deverá apresentar no núcleo de gestão de
convênios da regional onde a Unidade está localizada os seguintes documentos cadastrais:
11.2.1.1 cópia do estatuto registrado e de eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade
cooperativa, certidão simplificada emitida por junta comercial, em conformidade com o
disposto no art. 33 da Lei 13.019, de 2014;
11.2.1.2 ata da última assembleia que elegeu o corpo dirigente e, quando houver, ata de posse
da atual Diretoria, registradas no cartório competente, comprovando a data de início do
mandato do corpo dirigente;
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11.2.1.3 comprovante de residência, Carteira de Identidade e Cadastro de Pessoa Física (CPF)
dos dirigentes;
11.2.1.4 comprovação de que a OSC funciona no endereço por ela declarado; e
11.2.1.5 comprovante de 2 (dois) anos de existência, com cadastro ativo, por meio de
inscrição no CNPJ emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
11.2.2 A OSC deverá declarar que seu cadastro está atualizado. A OSC cujo cadastro
aprovado contiver algum documento cuja informação não está atualizada deverá providenciar
o novo documento atualizado.
11.2.3 A OSC deverá apresentar o plano de trabalho por meio do SIGEF no qual constará o
detalhamento da proposta de trabalho, observando-se o disposto no art. 19 do Decreto nº
1.196, de 2017, e entregar – no setor de protocolo da SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVA, pessoalmente ou por meio postal,
com identificação do número do Edital de Chamamento Público – os documentos
relacionados no art. 20 do Decreto nº 1.196, de 2017 e também os seguintes:
11.2.3.1 Documentos que comprovem a experiência prévia na realização, com efetividade, do
objeto da parceria ou de natureza semelhante (ver relação prevista no §3º, art. 22 do Decreto
nº 1.196, de 2017);
11.2.3.2 Documentos que comprovem a capacidade técnica e operacional para o
desenvolvimento das atividades ou projetos previstos e o cumprimento das metas
estabelecidas (ver relação prevista no §3º, art. 22 do Decreto nº 1.196, de 2017);
11.2.3.3 Comprovantes de que a OSC é detentora dos direitos de exploração comercial de
marca, patente industrial, processo de produção, produto ou obra intelectual ou artística
original, se for o caso;
11.2.3.4 declaração, emitida pelo representante legal, de que a OSC e seus dirigentes não
incorrem em qualquer dos impedimentos previstos no art. 39 da Lei Federal nº 13.019, de
2014, com o compromisso de que impedimentos supervenientes serão comunicados
imediatamente a Concedente.
11.3. Etapa 2: Análise e ajuste do Plano de Trabalho e regularização da documentação,
se necessário.
11.3.1 A SECRETARIA solicitará, por meio do SIGEF, a realização de ajustes cabíveis no
plano de trabalho, bem como a regularização de documentação, observados os termos e as
condições da proposta e deste Edital.
11.3.2 Será concedido o prazo de 15 (quinze) dias para atendimento das solicitações, contado
da data de recebimento da solicitação apresentada à OSC por meio do SIGEF.
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11.3.3 A OSC que não atender as solicitações no prazo de que trata o item 11.3.2 deste Edital
será preterida na ordem de classificação, ocasião em que poderá ser convocada a próxima
OSC mais bem classificada, se houver.
11.3.4 Somente será aprovado pela SECRETARIA o plano de trabalho que estiver de acordo
com as informações já apresentadas na proposta.
11.4. Etapa 3: Verificação do cumprimento dos requisitos/exigências para celebração da
parceria, e da existência de impedimentos (vedações) legais.
11.4.1 O corpo técnico da SECRETARIA deverá emitir atestado contendo demonstração de
que os objetivos, as finalidades institucionais, e a capacidade técnica e operacional da OSC
foram avaliados e são compatíveis com o objeto da proposta (inciso III do art. 35 da Lei nº
13.019, de 2014).
11.4.2 O corpo técnico deverá emitir atestado declarando que foi verificado o cumprimento
das exigências para celebração da parceria (arts. 33 da Lei nº 13.019, de 2014).
11.4.3 O corpo técnico deverá emitir atestado declarando que foi verificado o cumprimento do
disposto nos art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014, na forma prevista pelo art. 23 do Decreto nº
1.196, de 2017.
11.4.4 Emissão pela SECRETARIA (e juntada aos autos):
11.4.4.1 Do Demonstrativo de Atendimento dos Requisitos para Transferências (DART) que
comprove o atendimento às exigências previstas nos incisos I, II, III, VII e VIII do caput do
art. 22 do Decreto nº 1.196, de 2017.
11.4.4.2 Das certidões que comprovam as regularidades previstas nos incisos IV, V e VI do
caput do art. 22 do Decreto nº 1.196, de 2017.
11.4.5 Havendo impedimento ou quando não atendidas as exigências para celebração da
parceria, a Concedente deverá notificar a OSC para que regularize a situação no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de ser preterida na ordem de classificação, ocasião em que poderá ser
convocada, na forma do art. 18 do Decreto nº 1.196, de 2014, a próxima OSC mais bem
classificada, se houver.
11.5. Etapa 4: Parecer Técnico e Jurídico.
11.5.1 Emissão de parecer técnico, na forma prevista no art. 25 do Decreto nº 1.196, de 2017.
11.5.2 Emissão de parecer jurídico e aprovação da minuta do termo de colaboração, conforme
disposto no art. 26 do Decreto nº 1.196, de 2017.
11.5.3 Somente poderá ser aprovada a minuta do termo de colaboração que observar o
disposto nos arts. 40 e 41 da Lei nº 13.019, de 2014, e o disposto nos arts. 28 a 30 do Decreto
nº 1.196, de 2017.
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11.6. Etapa 5: Aprovação do plano de trabalho pelo Administrador Público e
formalização do acordo.
11.6.1 Aprovação do plano de trabalho pelo Administrador Público, conforme o disposto no
art. 21 e, se for o caso, cumprimento do disposto no § 1º do art. 27 do Decreto nº 1.196, de
2017.
11.6.2 A OSC que não tiver aprovado seu plano de trabalho pela SECRETARIA será
preterida na ordem de classificação, ocasião em que poderá ser convocada, na forma do art.
18 do Decreto nº 1.196, de 2017, a próxima OSC mais bem classificada, se houver.
11.6.3 A aprovação do plano de trabalho não gera direito à celebração da parceria.
11.6.4 A OSC que tiver seu plano de trabalho aprovado, que não estiver impedida e que
atender as exigências para celebração será convidada a firmar o termo de colaboração no
prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da entrega da notificação, sob pena de ser preterida na
ordem de classificação, ocasião em que será convidada a celebrar a parceria a próxima
organização mais bem classificada que atender as exigências legais e as previstas neste Edital.
11.6.5 A OSC fica obrigada a informar qualquer evento superveniente que possa prejudicar a
regular celebração da parceria, sobretudo quanto ao cumprimento dos requisitos e exigências
previstos para celebração.
11.6.6 Formalização do acordo, observando-se o disposto nos arts. 28 a 30 do Decreto nº
1.196, de 2017.
11.7. Etapa 6: Publicação do extrato do termo de colaboração no Diário Oficial do
Estado (DOE).
11.7.1 Publicação do extrato do termo de colaboração no Diário Oficial do Estado (DOE).
11.7.2 As parcerias somente produzirão efeitos jurídicos após a publicação dos respectivos
extratos no DOE, que deverá ser providenciada no prazo de até 20 (vinte) dias contados da
assinatura do instrumento.
12.

DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento. Os prazos
se iniciam e expiram exclusivamente em dia útil no âmbito do órgão ou entidade responsável
pela condução do processo de seleção.
12.2 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital de Chamamento Público,
devendo ser protocolada a impugnação em até 5 (cinco) dias úteis após a publicação deste
Edital no Portal SCtransferências.
12.3 A Comissão de Seleção deverá avaliar e responder à impugnação em até 5 (cinco) dias
úteis, contados da data do protocolo da impugnação.
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12.4 Os esclarecimentos de dúvidas acerca do edital deverão ser encaminhados por meio do email gefun@sap.sc.gov.br em até 7 (sete) dias úteis antes da data limite para apresentação das
propostas (Etapa 2 – Tabela 1), e serão respondidos no prazo de 3 (três) dias úteis.
12.5 Os pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no Edital. Os
esclarecimentos prestados serão juntados aos autos do processo de Chamamento Público e
estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado por meio físico ou mediante acesso
ao SGP-e, processo nº SAP4994/2020.
12.6 Toda e qualquer modificação no edital será divulgada pela mesma forma que se deu o
texto original e, no caso de afetar a formulação das propostas ou o princípio da isonomia, o
prazo inicialmente estabelecido será renovado, cabendo à Comissão de Seleção dar ciência às
OSCs proponentes.
12.7 A SECRETARIA resolverá os casos omissos e as situações não previstas neste Edital,
observadas as disposições legais e os princípios que regem a Administração Pública.
12.8 A qualquer tempo, este Edital poderá ser revogado por interesse público ou anulado, no
todo ou em parte, por vício insanável, sem que isso implique direito a indenização ou
reclamação de qualquer natureza.
12.9 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e
dos documentos apresentados em qualquer fase do Chamamento Público. A falsidade de
qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas poderá
acarretar a eliminação da proposta apresentada, a aplicação das sanções para apuração do
cometimento de eventual crime. Além disso, caso a descoberta da falsidade ou inverdade
ocorra após a celebração da parceria, o fato poderá dar ensejo à rescisão do termo de
colaboração, rejeição das contas e/ou aplicação das sanções de que trata o art. 73 da Lei nº
13.019, de 2014.
12.10 A administração pública não cobrará das entidades concorrentes taxa para participar
deste Chamamento Público.
12.11 Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras despesas
correlatas à participação no Chamamento Público serão de inteira responsabilidade das
entidades concorrentes, não cabendo nenhuma remuneração, apoio ou indenização por parte
da administração pública.

Florianópolis-SC, 09 de julho de 2020.

Edemir Alexandre Carmargo Neto
Secretário de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa (SAP) e.e
(assinado digitalmente)
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ANEXO I - A (Imóvel Próprio)
MINUTA DE TERMO DE COLABORAÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO
DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE
ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVA SAP, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO A ADOLESCENTES EM
CONFLITO COM A LEI EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE NA UNIDADE DA
MESORREGIÃO 02 – DO NORTE CATARINENSE,
O Estado de Santa Catarina, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração Prisional e
Socioeducativa sob CNPJ/MF nº 13.586.538/0001-71, com sede na Rua Fúlvio Aducci, nº 1214,
Florianópolis/SC, representada por seu Secretário LEANDRO ANTÔNIO SOARES LIMA,
residente e domiciliado em Florianópolis/SC, portador da Cédula de Identidade nº 204.7502 SSP/SC e
do CPF nº 588.019.369-15, doravante denominada Concedente e o Departamento de Administração
Socioeducativa - DEASE, com sede à Rua Fúlvio Aducci, nº 1214, Florianópolis/SC, representado por
seu Diretor Senhor ZENO AUGUSTO TRESSOLDI, residente e domiciliado em São José/SC,
portador da Cédula de Identidade nº 4042249 e do CPF nº 008.694.289-18, doravante denominado
Executor/Supervisor e a _______________, inscrita no CNPJ ______________, localizada na rua
_________________________, nº _______, bairro _________________, Município de
________________/SC, CEP _____________, representada pelo seu Presidente ______________,
inscrito no CPF sob o nº __________________ e RG _____________, aqui denominada Organização
Parceira, ajustam celebrar o presente Termo de Colaboração, ficando obrigados mediante as cláusulas
e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 O presente Termo de Colaboração tem por objeto prestar atendimento a 12 (doze) adolescentes do
sexo masculino aos quais se atribua autoria de ato infracional, em cumprimento de medida
socioeducativa de Semiliberdade, devidamente decretado pela autoridade judiciária, dando
cumprimento às decisões judiciais das respectivas Varas da Infância e Juventude, prestando
atendimento socioeducativo na forma do estabelecido nos artigos 94, 108, 121, 123, 124, 125, 183,
185 e seguintes da Lei nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA e da Lei 12.594 de
18 de janeiro de 2012 – SINASE.
1.2 Passa a fazer parte do presente Termo de Colaboração o Termo de Referência nº 002/2020
encaminhado pelo DEASE.
1.3 Excepcionalmente, comprovada a ausência de vagas nas respectivas Unidades socioeducativas,
será o socioeducando encaminhado para outra unidade, observando, quando possível, o critério
territorial disposto no art. 124, VI, do ECA.
1.4 Em caso de transferência de socioeducandos entre as Unidades Socioeducativas (Caseps ou Casas
de Semiliberdade) será instruída com despacho fundamentado do gestor da respectiva unidade
socioeducativa, em procedimento instaurado para esse fim no SGP-e, instruído com os seguintes
documentos, conforme disposto na Resolução Conjunta nº 001/2017:
1.4.1 Relatório emitido pela equipe multidisciplinar da unidade, constituída por assistente social,
psicólogo, pedagogo e educador social, com exposição dos fatos e intercorrências motivadoras da
necessidade de transferência;
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1.4.2 Cópia do plano individual de atendimento atualizado;
1.4.3 Registro das ocorrências e dos procedimentos disciplinares e
1.4.4 Decisão fundamentada da Gerência de Medidas Socioeducativas do Dease autorizando a
transferência.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL
Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, e da Lei nº 12.594 de
18 de janeiro de 2012, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE, Lei n° 13.019 de
31 de julho de 2014, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 1.196 de 21 de junho de 2017.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA DESPESA
Para execução do presente convênio a Concedente repassará à Organização Parceira a importância de
R$ (
) correndo a despesa à conta da Unidade: 54096 Programa 760, Item 33.50.41 e Fonte
________, subação ____________ de acordo com o Cronograma de Desembolso constante no Plano
de Trabalho.
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE
4.1 Transferir à Organização Parceira os recursos financeiros previstos para execução deste Termo de
Colaboração, de acordo com a sua programação orçamentária e financeira e obedecendo ao
Cronograma de Desembolso constante do Plano de Trabalho, mediante aprovação das contas
anteriores.
4.2 Administrar, conforme encaminhamento judicial, a distribuição das vagas solicitadas pelas Varas
da Infância e Juventude de acordo com os critérios da Gerência de Medidas Socioeducativas do Dease.
4.3 Prestar orientações a Organização Parceira, visando à execução dos objetivos propostos neste
instrumento.
4.4 Promover a fiscalização, monitoramento e avaliação da execução deste Termo de Colaboração, por
meio do Gestor de Parceria e da Comissão de Monitoramento e Avaliação, que atuará através de
visitas periódicas in loco nas unidades, na forma definida na Lei nº 13.019/2014 e no Decreto Estadual
nº 1.196/2017 e no Plano de Trabalho aprovado, zelando pelo alcance dos resultados pactuados e pela
correta aplicação dos recursos repassados.
4.5 Analisar a prestação de contas apresentada, adotando as providências necessárias, de acordo com o
resultado verificado e previsão da legislação de referência.
4.6 Caberá à DIAF - Diretoria de Administração e Finanças/SAP, examinar, e, estando de acordo,
aprovar as prestações de contas da Organização Parceira.
4.7 Comunicar à Organização Parceira quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos
públicos ou outras impropriedades de ordem técnica ou legal, fixando prazo para saneamento ou
apresentação de esclarecimentos e informações.
4.8 Reter a liberação de recursos financeiros nas hipóteses previstas no art. 48 da Lei nº 13.019/2014 e
neste instrumento, comunicando o fato à Organização Parceira e fixando-lhe prazo para saneamento
ou apresentação de informações e esclarecimentos.
4.9 Em caso de intervenção, interdição ou embargo da unidade de atendimento, por mais de 45
(quarenta e cinco) dias consecutivos, o repasse financeiro poderá ser suspenso, conforme o caso, no
todo ou em parte, observando o número de socioeducandos que cumprem a medida, pelo período que
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se fizer necessário, até que a irregularidade seja suprida, sendo designado provisoriamente, um
interventor ou coordenador pelo Estado. Em tais casos, quando ocorrerem interdição por obras em
propriedade do Estado, este designará um responsável ou fiscal para obra e a unidade designará um
responsável pelos móveis mantidos na mesma.
4.10 Assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto deste Termo de Colaboração,
no caso de paralisação, de modo a evitar a sua descontinuidade.
4.11 Ofertar regularmente, conforme cronograma da instituição, por meio da ACAPS/SAP, a
capacitação e o aperfeiçoamento profissional dos funcionários das entidades conveniadas, visando à
qualificação de todos os envolvidos no Sistema Socioeducativo do Estado de Santa Catarina.
4.12 Fornecer orientação nutricional quanto ao cardápio e estrutura dos ambientes de preparo da
alimentação, bem como, dos materiais utilizados para a preparação dos alimentos, através da
Coordenação de Alimentação e Nutrição – Conutri da SAP.
4.13 Aplicar as sanções previstas no art. 61 do Decreto Estadual nº 1.196/2017, quando a execução da
Parceria estiver em desacordo com o Plano de Trabalho e disposições da legislação específica, bem
como as sanções previstas no art. 25 do Decreto nº 1.106/2017 quanto à responsabilização
administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional
ou estrangeira.
4.14 Promover as publicações necessárias à transparência e divulgação das ações realizadas no âmbito
da Parceria, observados, a forma e os prazos previstos na legislação de referência.
4.15 Exercer atividade normativa, de controle e fiscalização sobre a execução da parceria, inclusive, se
for o caso, reorientando as ações, de modo a evitar a descontinuidade das ações pactuadas.
4.16 Prorrogar de ofício a vigência do Termo de Colaboração, quando houver atraso na liberação dos
recursos, limitada à prorrogação ao exato período do atraso verificado, desde que ainda seja possível a
execução do objeto.
4.17 Elaborar parecer sobre a prestação de contas da Organização Parceira, a fim de atender os
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade,
conforme artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal e avaliar se houve aplicação correta dos
recursos no Plano de Trabalho apresentado e no art. 59 da Lei nº 13.019 de 03/07/2014.
4.18 Designar Gestor de Contrato que coordenará e fiscalizará o objeto pactuado.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
5.1 Comprometer-se a manter 12 (doze) vagas propostas ao atendimento de socioeducandos,
estipulada no Plano de Trabalho.
5.2 Contratar e manter na Unidade uma equipe constituída conforme apresentado na proposta, qual
seja, profissional e carga horária:
QUADRO DE FUNCIONÁRIOS
Advogado (defesa técnica)
Assistente Social*
Coordenador**
Cozinheiras

CARGA
HORÁRIA
10h
30h
40h
12/36h

QUANTIDADE
01
01
01
02
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Educador Social***
12/36h
12
Instrutor****
20h
01
Motorista
40h
01
Pedagogo*
40h
01
Psicólogo*
30h
01
Serviços Gerais
40h
01
Técnico Administrativo
40h
01
TOTAL POR UNIDADE
22
(OBS: O número de funcionários na TABELA I poderá atender até 20 adolescentes)
* Com habilitação específica (diploma) e registro profissional.
**Com formação em nível superior, preferencialmente, na área de serviço social, psicologia,
pedagogia, gestão ou administração.
***No mínimo 03 (três) educadores sociais diurnos e 03 (três) noturnos.
****O cargo de instrutor deve estar diretamente relacionado aos projetos desenvolvidos na unidade.
5.3 Garantir o atendimento dos profissionais da área técnica, aos socioeducandos, conforme preconiza
o ECA e o Sinase e em consonância com o Regimento Interno da Unidade de atendimento
socioeducativo devidamente aprovado pelo Dease, seguindo rigorosamente os procedimentos de cada
segmento profissional e de controle.
5.4 Garantir que todos os serviços não sofram descontinuidade por ausência ou impedimento de
comparecimento dos profissionais contratados, como férias, enfermidade e/ou outros eventos.
5.5 Efetuar o pagamento do piso salarial dos profissionais, que deverá obedecer ao estabelecido em
Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho válido no Estado de Santa Catarina, bem como, sua
jornada de trabalho, prevalecendo às normas legais em relação à carga horária prevista no item 5.2
deste instrumento, sendo vedado o pagamento de salário inferior aos técnicos e educadores sociais
equivalente a 02 (dois) salários mínimos mensais para cada profissional.
5.6 Certificar que todos os profissionais disponibilizados pela Organização Parceira para execução de
serviços técnicos possuam a formação mínima exigida na sua área específica.
5.7 Fica vedada a terceirização de qualquer profissional que compõe o quadro mínimo previsto no
Termo de Colaboração.
5.8 Encarregar-se pela correta aplicação dos recursos e bens recebidos, conforme cronograma de
desembolso, que não poderão ser destinados a quaisquer outros fins, nem repassados a terceiros, de
direito público ou privado, sob pena de rescisão deste Termo de Colaboração e responsabilização de
seus dirigentes conforme previsão legal.
5.9 Prestar contas dos recursos recebidos, observando as regras previstas na Lei nº 13.019/14 e no
Decreto Estadual nº 1.196/17, além dos prazos e normas de elaboração constante deste Termo e do
Plano de Trabalho.
5.10 Manter conta corrente específica junto ao estabelecimento bancário indicado – Banco do Brasil.
5.11 Ressarcir a Concedente os recursos recebidos, atualizados monetariamente, desde a data do
recebimento, na forma da legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda Estadual, nos casos de
inexecução do objeto da avença ou utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida neste
Termo.
5.12 Devolver a Concedente os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes de
aplicações financeiras realizadas, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias da data de conclusão,
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denúncia, rescisão ou extinção da parceria, sob pena de imediata instauração de tomada de contas
especial do responsável, providenciada pela Concedente.
5.13 Responsabilizar-se exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto não implicando em responsabilidade solidária
ou subsidiária da Administração Pública Estadual da inadimplência da OSC em relação aos referidos
pagamentos, aos ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou aos danos decorrentes de restrição à sua
execução.
5.14 Comprometer-se pela execução fiel do objeto pactuado, cumprindo rigorosamente os prazos e as
metas estabelecidas quando da utilização dos recursos e prestação de contas junto a SAP/ - DIAF Diretoria de Administração e Finanças, em conformidade com as disposições do Plano de Trabalho
deste Termo e disposições legais aplicáveis.
5.15 Prestar todos os serviços, conforme Proposta e Plano de Trabalho, mediante a contratação dos
profissionais e pagamento dos respectivos salários, gerenciamento e coordenação dos trabalhos,
ficando proibida a redistribuição dos recursos a outras entidades, congêneres ou não.
5.16 Providenciar uniforme adequado às funções e as condições climáticas aos funcionários e, aos
socioeducandos, bem como jaleco aos professores e instrutores.
5.17 Participar da supervisão e orientação promovida pela Concedente, fornecendo informações ao
Gestor de Parceria e a Comissão responsável pelo monitoramento e avaliação, respeitando as diretrizes
do DEASE, fornecendo livre acesso.
5.18 Oportunizar aos funcionários da unidade, condições para à execução do presente Termo de
Colaboração.
5.19 Promover a participação de encontros, formação ou capacitação, propiciados pela Concedente,
aos coordenadores e demais profissionais da unidade, ficando a cargo da Organização Parceira, através
do recurso recebido, todos os custos de deslocamento, hospedagens, alimentação e demais despesas
provenientes do evento.
5.20 Manter na unidade, cadastros, prontuários e relatórios individualizados dos adolescentes em
conflito com a lei de modo a permitir o acompanhamento, a supervisão e o controle dos serviços
prestados. Em caso de finalização de contrato, interdição, intervenção ou embargo, os documentos
devem ser encaminhados ao DEASE.
5.21 Assegurar-se por efetivar o atendimento ao socioeducando, através do instrumento técnico
denominado Plano Individual de Atendimento – PIA, conforme capítulo IV, art. 52 a 59 da Lei nº
12.594/2012.
5.22 Comprometer-se pelo preenchimento e atualização dos cadastros, com fotos, bem como o
arquivamento dos respectivos documentos de todos os socioeducandos no Sistema SIPIA/SINASE –
Sistema Nacional de Acompanhamento de Medidas Socioeducativas e SISE - Sistema de Informação
Socioeducativo.
5.23 Responsabilizar-se pela oferta da educação básica e atividades pedagógicas de acordo com a
parceria com a Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina, através do Termo de Cooperação
nº 2018/TN1692 ou equivalente, bem como estabelecimento de outras parcerias, garantindo a
certificação.
5.24 Adquirir e fornecer material didático-pedagógico para desenvolvimento das atividades
socioeducativas.
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5.25 Responsabilizar-se pela efetivação das oficinas e cursos profissionalizantes mediante o
estabelecimento de parceria com as entidades competentes, ou contratação de profissionais
qualificados e habilitados, garantindo a certificação.
5.26 Manter na unidade, estrutura física para funcionamento das oficinas socioeducativas e cursos
profissionalizantes.
5.27 Responsabilizar-se e garantir a manutenção e a reposição dos bens móveis, imóveis e
equipamentos cedidos pelo Estado, sob pena de implicações legais.
5.28 Assegurar, na unidade, estrutura para atendimento da equipe técnica, incluindo-se a
disponibilização de mobiliário e equipamento adequado e individual para os profissionais técnicos.
5.29 Manter na unidade, estrutura física para o Gestor da parceria/gerente e/ou a comissão de
monitoramento e avaliação, devendo conter, mobiliário e equipamento adequado e individual.
5.30 Viabilizar uma sala para o atendimento técnico aos socioeducandos.
5.31 Apresentação de 04 (quatro) projetos visando à capitação de recursos junto aos Órgãos da esfera
municipal, estadual e federal (anual) em consonância com as diretrizes do SINASE.
5.32 Garantir o pagamento das contas de água, luz, gás, internet e telefone, individualmente, de cada
Unidade de Atendimento Socioeducativo.
5.33 Responsabilizar-se pelo gerenciamento técnico, administrativo e operacional, em consonância
com as diretrizes da legislação vigente e normativas do DEASE.
5.34 Garantir e cumprir os direitos de que são titulares os adolescentes privados de liberdade, em
consonância com a Lei 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei nº 12.594/2012 –
SINASE.
5.35 Comprometer-se com a correta utilização do uso de algema e correlatos durante traslados de
socioeducandos somente conforme previsão da Súmula Vinculante nº 11 exarada pelo Supremo
Tribunal Federal, Decreto Federal 8858/2016, e Decreto Estadual 1188/2017.
5.36 Obedecer à hierarquia adotada no Poder Executivo, reportando-se, inicialmente e
obrigatoriamente ao DEASE, acerca de: informações à imprensa, reclamações, sugestões, requisições
ou quaisquer incidentes que fujam ao cotidiano institucional devendo esses últimos acontecimentos
serem comunicados IMEDIATAMENTE, através de comunicações internas e/ou correio eletrônico
disponibilizado através do seguinte endereço: gabinete@dease.sc.gov.br.
5.37 Investir, no máximo, 20% (vinte por cento) do total repassado mensalmente pela Concedente em
alimentação, sob o risco da aplicação de penalidade.
5.38 Adquirir e assegurar o repasse de material de cama, banho, higiene, colchões, travesseiros e
vestuário aos socioeducandos em quantidade suficiente e garantindo a qualidade dos mesmos.
5.39 Comprometer-se a pagar todos os ônus decorrentes de aluguel, de multas, combustível e
lubrificantes, para o(s) veículo(s) utilizado(s) exclusivamente pela unidade de atendimento
socioeducativo.
5.40 Comunicar ao DEASE através dos meios formais, quaisquer avarias decorrentes de sinistro
envolvendo veículos utilizados na Unidade Socioeducativa.
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5.41 Promover o acesso à internet e a manutenção do sistema informatizado a todos os funcionários da
Unidade, segundo a especificidade de suas funções.
5.42 Comprar e disponibilizar aos socioeducandos e/ou familiares, passagens rodoviárias, visando à
visitação e/ou inclusão familiar destes, em consonância com o número de visitas/saídas em que o
adolescente possui direito, conforme previsão legal.
5.43 Preparar e fornecer alimentação em quantidade e qualidade adequada, com cardápio equilibrado
que atenda as necessidades nutricionais conforme orientações do Setor de Nutrição/Conutri/SAP
constante do anexo III do Termo de Referência.
5.44 Apresentar ao DEASE comprovante de inscrição das unidades e dos programas nos Conselhos de
direito de origem, conforme legislação.
5.45 Apresentar ao DEASE Regimento Interno e Plano Político Pedagógico – PPP em consonância
com as diretrizes do SINASE, no prazo de 60 dias após o início da vigência do Termo de Colaboração
e, anualmente, nos casos de renovação da parceria.
5.46 Resguardar o sigilo, preservar a imagem e o segredo de justiça, conforme determinam os art. 17,
109 Art. 143 e 247 da Lei 8069/90 – ECA.
5.47 Obedecer às Normativas para Organização e Funcionamento do Sistema de Atendimento
Socioeducativo em Santa Catarina, elaboradas pelo DEASE em consonância com as diretrizes do
SINASE e ECA.
5.48 Responder pela manutenção predial, com vistas à apresentação, higiene e segurança do complexo
predial, responsabilizando-se pelos recursos humanos e materiais.
5.49 Assegurar o fornecimento de materiais de expediente e de segurança (Equipamento de Proteção
Individual - EPIs) necessários ao desempenho administrativo e operacional da unidade de atendimento
socioeducativo.
5.50 Providenciar a limpeza e desinfecção das caixas d’águas, de gordura e caixas de esgoto em
períodos semestrais ou quando se fizer necessário.
5.51 Responsabilizar-se pela manutenção e conservação periódica e/ou sempre que se fizer necessário,
preventiva e corretiva nos equipamentos, máquinas, motores e outros afins, de acordo com as
especificações de cada fabricante.
5.52 Comprometer-se com uso de bens móveis e imóveis cedidos pelo Estado única e exclusivamente
para atender à função socioeducativa da Unidade de atendimento, jamais sendo utilizados para
interesses particulares.
5.53 Responsabilizar-se para num prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da assinatura do Termo
de Colaboração e Termos Aditivos, quando houver, a conferir o inventário dos bens móveis e imóveis
disponíveis, fazendo manifestação formal ao DEASE.
5.54 Manter a guarda dos documentos originais relativos à execução das parcerias pelo prazo de 10
(dez) anos, contados do dia útil subsequente ao da apresentação da prestação de contas ou do decurso
do prazo para a apresentação da prestação de contas.
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5.55 Responsabilizar-se pelo cadastramento e tramitação de todos os processos administrativos e de
prestação de contas, exclusivamente em formato eletrônico no SGP-e conforme dispõe o Decreto
Estadual nº 39 de 21 de fevereiro de 2019.
5.56 Divulgar nos seus sítios eletrônicos oficiais e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos
estabelecimentos em que exerçam suas ações, as informações de que trata o art. 11 da Lei Federal nº
13.019/2014.
5.57 Manter, durante a execução da Parceria, as mesmas condições exigidas nos Requisitos para
celebração do Termo de Colaboração constantes nos art. 33 e 34 da Lei Federal nº 13.019/14.
5.58 Permitir o livre acesso ao Gestor do Contrato/Gerente, ao Controle Interno, aos membros da
Comissão de Monitoramento e Avaliação, Auditores e Fiscais do Tribunal de Contas do Estado, do
Poder Judiciário e do Ministério Publico de Santa Catarina, correspondente aos processos, aos
documentos e às informações relacionadas a esta Parceria, bem como aos locais de execução do objeto
da parceria.
5.59 Identificar o número deste Termo de Colaboração no corpo dos documentos da despesa, e anexar
à prestação de contas a ser entregue no prazo à DIAF –Diretoria de Administração e Finanças,
inclusive indicar o valor pago quando a despesa for paga parcialmente com recursos do objeto.
5.60 Observar todos os critérios de qualidade técnica, eficiência, economicidade, prazos e os custos
previstos.
5.61 Providenciar a desinsetização e desratização em períodos semestrais ou quando se fizer
necessário.
5.62 Manter atualizado o sistema de prevenção de incêndio e segurança na unidade.
5.63 Cada unidade deverá contratar serviços de telefonia (fixa ou móvel), necessários ao
funcionamento da unidade, desde que observada à limitação total de R$ 300,00 (trezentos reais)
mensais de gasto, não devendo ser agrupada com outras unidades ou com a Organização Parceira.
5.64 A entidade deve manter seu cadastro atualizado no SIGEF, informando especialmente as
alterações em seus atos societários e em seu quadro de dirigentes, enviando uma cópia das alterações
ao DEASE, a cada modificação, via sistema de protocolo eletrônico Sgpe.
5.65 A obrigação de não possuir dirigente sobre o qual incida alguma das vedações previstas nos
incisos III e VII do caput do art. 39 da Lei Federal nº 13.019, de 2014;
5.66 Manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos relativos à execução do
Termo de Colaboração, para fins de fiscalização e acompanhamento dos resultados obtidos.
5.67 Poderá contratar serviços de apoio contábil com vistas a receber auxílio na contabilização dos
gastos, no pagamento de pessoal e nas prestações de contas originadas pelas parcerias decorrentes do
Termo de Colaboração da unidade socioeducativa. Os custos com serviços contábeis não poderão
exceder a um salário mínimo e meio.
5.68 O abastecimento do veiculo está limitado a 250 (duzentos e cinquenta) litros mensais e é de total
responsabilidade da Organização Parceira, pagos através dos recursos do repasse financeiro.
5.69 As multas, obrigatoriamente, devem ser pagas no vencimento, independente de recurso junto ao
órgão competente.
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5.70 Adotar as medidas necessárias quanto ao acompanhamento do prazo máximo de 45 (quarenta e
cinco) dias para conclusão dos procedimentos de apuração de ato infracional imputado aos
socioeducandos, realizando os encaminhamentos necessários.
CLÁUSULA SEXTA - DO PLANO DE TRABALHO
6.1 O Plano de Trabalho deste Termo de Colaboração, nos termos do art. 22 da Lei nº 13.019/2014 e
do art. 19 a 21 do Decreto Estadual n°. 1.196/2017, constitui parte integrante e indissociável deste
instrumento.
6.2 A descrição detalhada das etapas/fases do projeto/atividade e das prestações de contas parcial e/ou
final a ser desenvolvida, tendo em vista o objetivo a ser atingido, encontra-se no Plano de Trabalho
aprovado e anexo, independente de transcrição.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO, DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO
7.1 A Concedente deverá monitorar, acompanhar e fiscalizar a execução deste Termo de Colaboração,
ao longo da sua vigência, analisando as informações, os dados e as prestações de contas, efetuando
vistorias e validando documentação.
7.1.1 O acompanhamento, o controle e a fiscalização da execução serão realizados pelo Gestor da
Parceria/Contrato, a quem compete à emissão do parecer técnico de análise da prestação de contas e do
relatório técnico de monitoramento e avaliação.
7.1.2 O Acompanhamento e a Fiscalização serão exercidos pelo Gestor da Parceria/Gerente da
Unidade designado pela Portaria nº __________/GABS/SAP______ publicada no DOE, em
_________, que deverá zelar pelo efetivo cumprimento do objeto da parceria.
7.2 As ações de monitoramento e avaliação da execução das parcerias celebradas terão caráter
preventivo e saneador, objetivando sua adequada e regular gestão, e devem ser registradas no SIGEF.
7.2.1 O Monitoramento e Avaliação serão efetuados pelos membros da Comissão de Monitoramento e
Avaliação, designados pela Portaria nº ________/GABS/SAP/, publicada no DOE em ______, que
deverão zelar pelo efetivo cumprimento do objeto da parceria.
CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
8.1 A Organização Parceira apresentará a Concedente:
8.1.1 A prestação de contas parcial ocorrerá mediante Relatório Parcial de Execução do Objeto e
demais documentos comprobatórios previstos no Decreto Estadual nº 1.196/2017, incluídos no SC
Transferência e no SIGEF. Na hipótese de omissão no dever de prestar contas o gestor da parceria
notificará a Organização Parceira, no prazo de 15 (quinze) dias, para que seja apresentada a prestação
de contas.
8.1.2 A prestação de contas final ocorrerá por meio de Relatório Final de Execução do Objeto e
demais documentos comprobatórios previstos no Decreto Estadual nº 1.196/2017.
8.2 As despesas serão comprovadas mediante encaminhamento da Organização Parceira, dos
documentos fiscais devendo as faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos
comprobatórios serem identificados com referência ao nome do órgão da Concedente e ao número do
Termo de Colaboração.
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8.3 Cabe a Concedente notificar a Organização Parceira para saneamento das irregularidades e
eventual devolução de recursos.
8.4 A Concedente, verificada omissão no dever de prestar contas parciais reterá a liberação dos
recursos e notificará a organização parceira, para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar justificativa,
sob pena de rescisão unilateral e instauração de tomada de contas especial.
8.5 Após a análise da prestação de contas final, constatada qualquer irregularidade, a Concedente
notificará a Organização Parceira, fixando o prazo máximo de 30 (trinta) dias para proceder ao
saneamento ou efetuar a devolução dos recursos atualizados, sob pena de abertura de Tomada de
Contas Especial.
8.6 A não apresentação da prestação de contas final no prazo determinado ou a rejeição da prestação
de contas, decorrente de dano ao erário, ensejará o encaminhamento dos autos à autoridade
administrativa competente para instauração de tomada de contas especial.
8.7 A prestação de contas deverá ser feita observando-se as regras previstas na Lei nº 13.019/2014 e
no Decreto Estadual n° 1.196/2017, além de prazos e normas de elaboração constantes deste
instrumento de parceria e do plano de trabalho apresentados.
8.8 A prestação de contas apresentada pela Organização da Sociedade Civil deverá conter elementos
que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado
conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do
alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas.
8.9 As prestações de contas serão avaliadas:
8.9.1 Regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas
estabelecidos no plano de trabalho.
8.9.2 Regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza
formal que não resulte em dano ao erário.
8.9.3 Irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:
8.10 Os documentos fiscais relativos a combustíveis, lubrificantes e consertos de veículos cedidos a
unidade pela Concedente devem conter também a identificação do número da placa, adotando-se
procedimento análogo nas despesas em que for possível controle semelhante.
8.11 Os documentos fiscais deverão ser apresentados em primeira via original, preenchidos com
clareza e sem emendas, borrões, rasuras, acréscimos ou entrelinhas que possam comprometer a sua
credibilidade, devendo o fornecedor ou prestador incluir o número do instrumento da parceria no
documento, bem como deverão conter declaração do responsável certificando que o material foi
recebido ou que o serviço foi prestado.
CLÁUSULA NONA - DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS
9.1 A Organização Parceira apresentará prestação de contas final no prazo de até 90 (noventa) dias,
contados do término da vigência da parceria, que poderá ser prorrogado pelo administrador público
por até 30 (trinta) dias, desde que justificado.
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9.2 Nas parcerias cuja duração exceder 01 (um) ano, é obrigatório a apresentação da prestação de
contas parcial no prazo de até 30 (trinta) dias após o fim de cada exercício, contado da primeira
liberação de recursos para sua execução, conforme estabelecido no instrumento da parceria.
9.3 O prazo de que trata o caput deste artigo poderá ser prorrogado pelo administrador público por até
30 (trinta) dias, desde que justificado.
9.4 A Concedente deverá registrar no SIGEF o recebimento da prestação de contas no prazo de 02
(dois) dias úteis.
9.5 Na hipótese de omissão no dever de prestação de contas, parcial ou final, o gestor da parceria
notificará a Organização Parceira para que, no prazo de 15 (quinze) dias, seja apresentada a prestação
de contas.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS
10.1 A liberação de recursos ocorrerá mediante estrita conformidade com o Cronograma de
Desembolso durante o período de vigência da parceria, bem como a verificação da adimplência e
regularidade da Organização Parceira.
10.2 As parcelas, relativas às fases ou às etapas de execução do objeto deste Termo de Colaboração,
ficarão retidas até saneamento quando, durante as ações de monitoramento e avaliação, for constatado:
10.2.1 Evidência de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida.
10.2.2 Desvio de finalidade na aplicação de recursos ou inadimplemento da Organização Parceira em
relação a obrigações estabelecidas no Termo de Colaboração.
10.2.3 Quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as
medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou
externo.
10.2.4 Nas parcerias cuja duração exceda um ano, é obrigatória a prestação de contas ao término de
cada exercício.
10.2.5 Quando verificadas quaisquer das hipóteses que autorizam a retenção das parcelas, a
Concedente suspenderá imediatamente a liberação das parcelas restantes, notificando a Organização
Parceira para no prazo máximo de 15 (quinze) dias sanar as irregularidades, cumprir a obrigação ou
apresentar justificativa para impossibilidade de saneamento da irregularidade ou para cumprimento da
obrigação, sob pena de instauração da Tomada de Contas Especial e medidas cabíveis.
10.2.6 Os recursos serão depositados em conta bancária única e específica, aberta na instituição
financeira responsável pela centralização e processamento da movimentação financeira do Estado.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DOS BENS
11.1 Os bens móveis e imóveis de propriedade do Estado, já disponibilizados na Unidade de
atendimento socioeducativo, com o respectivo patrimônio afixado ou não, deverão ser conservados e
mantidos pela Organização Parceira com devido zelo, devendo ser devolvidos à Concedente quando
do encerramento da parceria, sob pena de ressarcimento futuro, em juízo ou fora dele.
11.2 Bens móveis
11.2.1 Os bens materiais e equipamentos recebidos por doação para a Organização Parceira visando o
atendimento socioeducativo deverão passar pelo crivo do Gestor da Parceria/Gerente e após o aceite
serão encaminhados para serem incorporados ao patrimônio do Estado, devendo permanecer à
disposição da Unidade de Atendimento Socioeducativo para assegurar a continuidade da ação.
11.2.2 Os bens adquiridos pela Organização Parceira com recursos deste Termo de Colaboração não
compõem o patrimônio desta e deverão ser utilizados em conformidade com o objeto do mesmo,
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destinando-se ao uso exclusivo da Concedente, sendo vedada a sua utilização para uso pessoal a
qualquer título.
11.2.3 As Notas Fiscais de aquisições e termos de doações de bens deverão passar pelo crivo do
Gestor da Parceria/Gerente e após o aceite serem enviadas para o DEASE, via SGPe, para serem
patrimoniadas pela Concedente, devidamente identificadas com o adesivo a ser recebido pelo Estado
conforme regulamentado pelo setor competente.
11.2.4 Ficará para a Concedente a titularidade dos bens remanescentes desta parceria que tenham sido
adquiridos, produzidos ou transformados com recursos repassados pela Concedente.
11.2.5 Quando da assinatura do Termo de Colaboração será apresentada a relação do mobiliário e
equipamentos constantes na Unidade Socioeducativa.
11.2.6 A Organização Parceira se responsabiliza pela realização da manutenção e conservação
periódica, preventiva e corretiva nos equipamentos, máquinas, motores e outros afins, de acordo com
as especificações de cada fabricante, através da empresa especializada.
11.2.7 Durante a vigência deste Termo de Colaboração, poderão ser destinados à Organização Parceira
bens públicos necessários ao seu cumprimento. Os bens deverão ser disponibilizados por meio do
próprio Termo de Colaboração, de permissão de uso ou de instrumento equivalente.
11.3 Bens imóveis
11.3.1 É responsabilidade da Organização Parceira a manutenção predial, com vistas à apresentação,
higiene e segurança do complexo predial (conservação, monitoramento, alvarás, etc.) fornecendo todos
os recursos humanos e materiais.
11.3.2 Ficará a cargo da Organização Parceira e do Gestor da Parceria/Gerente a vistoria do imóvel
recebido (de propriedade do Estado ou locado) com relatório a ser encaminhado à Comissão de
Monitoramento e Avaliação, bem como ao Gabinete do DEASE.
11.3.3 A conservação, manutenção e devolução (no mesmo estado conforme recebido e de acordo com
os termos pactuados no instrumento firmado com o locatário), dos imóveis locados e utilizados pela
Organização Parceira para a realização do objeto do Termo, fica sob a responsabilidade desta.
11.3.4 A transição entre a Organização Parceira que está prestando o atendimento socioeducativo e a
Organização Parceira que será selecionada no chamamento público, quanto à ocupação do imóvel,
deverá ocorrer num prazo de até 07 (sete) dias, prorrogáveis por igual período.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VEÍCULOS
12.1 Nas unidades em que já se encontra algum veículo cedido pela Concedente, este ficará à
disposição até a transição para os veículos locados, por um prazo máximo de 60 (sessenta) dias a
contar da assinatura do contrato, devendo devolvê-lo nos moldes do Termo de Cessão de Uso
assinado.
12.2 Da locação de veículo
12.2.1 A Concedente disponibilizará de um valor médio de mercado para a locação de 01 veículo que
deverá seguir os critérios de especificações técnicas descritas no item 9.1 ao item 9.1.6.9.8 do Termo
de referência (Anexo II) .
12.2.2 Os veículos devem permanecer na unidade em período integral não podendo ser utilizado para
outros fins. É proibido utilizar o veículo para serviços particulares, comunicando ao DEASE, sob pena
de responsabilidade, as ocorrências de seu conhecimento neste sentido.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESTITUIÇÃO DE RECURSOS
13.1 Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros
remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas,
serão devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de
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imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade
competente da administração pública.
13.2 O saldo financeiro não aplicado no objeto, inclusive o proveniente de receitas obtidas nas
aplicações financeiras, será devolvido na proporção financeira pactuada, independentemente da época
em que foram repassados os recursos.
13.3 A Organização Parceira deverá ressarcir a Concedente quando comprovada uma das seguintes
ocorrências:
13.3.1 As previstas como irregulares conforme o inciso III do caput do art. 72 da Lei nº 13.019, de
2014;
13.3.2 Houver valor glosado os valores referentes a despesas não autorizadas no plano de trabalho;
quando não apresentados os documentos essenciais à avaliação de sua regular aplicação; relacionados
a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente; utilizados em desacordo com as regras
previstas na Movimentação dos Recursos e da Aplicação Financeira constantes nos arts. 36 a 41 do
Decreto Estadual nº 1.196/2017; utilizados em desacordo com os princípios da legalidade,
legitimidade ou moralidade; ou referentes a dano causado pela inobservância dos princípios da
economicidade, eficiência e eficácia;
13.3.3 Houver dano decorrente da não aplicação financeira dos recursos na forma prevista no art. 38
do Decreto Estadual nº 1.196/2017;
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES
14.1 A ocorrência de irregularidades que impliquem descumprimento de quaisquer cláusulas deste
instrumento poderá acarretar a sua rescisão imediata, incluindo a suspensão de repasses de recursos
financeiros e a devolução de bens móveis e imóveis aa Concedente, independente de procedimentos
judiciais.
14.2 Não sendo hipótese de rescisão imediata, a Organização Parceira será notificada para que corrija
as irregularidades apontadas ou, para preste os devidos esclarecimentos, no prazo de 15 (quinze) dias.
14.3 Persistindo as irregularidades apontadas e/ou não sendo aceitas as justificativas/esclarecimentos
apresentados, poderá a Organização Parceira sofrer a suspensão dos repasses financeiros sem que haja
prejuízo aos serviços prestados e/ou a rescisão imediata do contrato.
14.4 Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas desta Lei e da
legislação específica, a Concedente poderá aplicar à organização da sociedade civil as seguintes
sanções:
14.4.1 Advertência;
14.4.2 Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar
parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública
sancionadora, por prazo não superior a dois anos;
14.4.3 Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou
contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a
administração pública pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no item acima.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO
15.1 O presente Termo poderá, a qualquer tempo, ser rescindido, desde que seja dada publicidade da
intenção com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
15.2 Constituem motivos para rescisão unilateral, a critério da Concedente, a má execução ou
inexecução da parceria, que podem ser caracterizadas por:
15.2.1 não cumprimento das metas fixadas ou a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de
Trabalho;
15.2.2 verificação de informação falsa em documento apresentado pela Organização Parceira;
15.2.3 utilização dos bens adquiridos com recursos do Termo em finalidade distinta ou para uso
pessoal;
15.2.4 não apresentação das contas nos prazos estabelecidos;
15.2.5 não aprovação da prestação de contas parcial; e,
15.2.6 interesse público de conhecimento amplo, devidamente justificado pela Concedente.
15.3 Na hipótese de rescisão ficam os partícipes vinculados às responsabilidades, inclusive de prestar
contas, relativas ao período em que tenham participado do Termo, e com relação aos saldos
financeiros estes deverão ser devolvidos às partes, cotejada a proporcionalidade dos recursos e da
contrapartida em bens ou serviços.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO PRAZO E VIGÊNCIA
16.1 O presente Termo de Colaboração terá sua vigência no período de _____ de ___________ de
2020 até _____de ___________ de 2020.
16.2 A transição entre a OSC que está prestando o atendimento socioeducativo e a OSC que será
selecionada no chamamento público deverá ocorrer num prazo de até 07 (sete) dias, prorrogáveis por
igual período.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1 Os trabalhadores contratados pela Organização Parceira não guardam qualquer vínculo
empregatício com o poder público, inexistindo, também, qualquer responsabilidade do Estado
relativamente às obrigações trabalhistas assumidas pela Organização Parceira, conforme disposto no §
3º do art. 46 da Lei nº 13.019 de 2014.
17.2 O Estado não responde subsidiariamente ou solidariamente pelo não cumprimento das obrigações
fiscais, trabalhistas e previdenciárias assumidas pela Organização Parceira, não se responsabilizando,
ainda, por eventuais demandas judiciais, conforme disposto no inciso XX, do art. 42, da Lei nº
13.019/2014.
17.3 As parcerias somente produzirão efeitos jurídicos após a publicação dos respectivos extratos no
DOE.
17.4 Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da Organização Parceira, a administração pública
poderá intervir, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por
ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das
metas ou atividades pactuadas, devendo comunica-las a Concedente:
17.4.1 Retomar os bens públicos em poder da Organização Parceira, qualquer que tenha sido a
modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens;
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17.4.2 Assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho,
no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação
de contas o que foi executado pela Organização Parceira até o momento em que a administração
assumiu essas responsabilidades.
17.5 As informações e os documentos sigilosos referentes à prestação de contas ficarão à disposição
do gestor da parceria e/ou da Comissão de Monitoramento e Avaliação e dos órgãos de controle para
exame na sede da Organização Parceira.
17.6 Cada Unidade de Atendimento deverá ter equipe técnica própria que não poderá ser
compartilhada entre as demais Unidades.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca da Capital para dirimir as questões da execução do presente Termo de
Colaboração, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, para a completa validade do que ficou acordado, firmam o presente Convênio na presença das
testemunhas abaixo.
Florianópolis, de 13 de julho de 2020.

EDEMIR ALEXANDRE CARMARGO NETO
Secretário de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa e.e
(Assinado digitalmente)
ZENO AUGUSTO TRESSOLDI
Diretor do Departamento de Administração Socioeducativa
(Assinado digitalmente)
Presidente da Organização
Testemunhas:
1. _____________________
2. _____________________
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ANEXO II -B

(imóvel locado)

MINUTA DE TERMO DE COLABORAÇÃO nº __________
TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO
DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE
ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVA SAP, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO A ADOLESCENTES EM
CONFLITO COM A LEI EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE NA UNIDADE DA
MESORREGIÃO 03 – DO OESTE CATARINENSE,
O Estado de Santa Catarina, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração Prisional e
Socioeducativa sob CNPJ/MF nº 13.586.538/0001-71, com sede na Rua Fúlvio Aducci, nº 1214,
Florianópolis/SC, representada por seu Secretário LEANDRO ANTÔNIO SOARES LIMA,
residente e domiciliado em Florianópolis/SC, portador da Cédula de Identidade nº 204.7502
SSP/SC e do CPF nº 588.019.369-15, doravante denominada Concedente e o Departamento de
Administração Socioeducativa - DEASE, com sede à Rua Fúlvio Aducci, nº 1214,
Florianópolis/SC, representado por seu Diretor Senhor ZENO AUGUSTO TRESSOLDI,
residente e domiciliado em São José/SC, portador da Cédula de Identidade nº 4042249 e do CPF nº
008.694.289-18, doravante denominado Executor/Supervisor e a _______________, inscrita no
CNPJ ______________, localizada na rua _________________________, nº _______, bairro
_________________, Município de ________________/SC, CEP _____________, representada
pelo seu Presidente ______________, inscrito no CPF sob o nº __________________ e RG
_____________, aqui denominada Organização Parceira, ajustam celebrar o presente Termo de
Colaboração, ficando obrigados mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 O presente Termo de Colaboração tem por objeto prestar atendimento a 12 (doze) adolescentes
do sexo masculino aos quais se atribua autoria de ato infracional, em cumprimento de medida
socioeducativa de Semiliberdade, devidamente decretado pela autoridade judiciária, dando
cumprimento às decisões judiciais das respectivas Varas da Infância e Juventude, prestando
atendimento socioeducativo na forma do estabelecido nos artigos 94, 108, 121, 123, 124, 125, 183,
185 e seguintes da Lei nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA e da Lei 12.594
de 18 de janeiro de 2012 – SINASE.
1.2 Passa a fazer parte do presente Termo de Colaboração o Termo de Referência nº 002/2020
encaminhado pelo DEASE.
1.3 Excepcionalmente, comprovada a ausência de vagas nas respectivas Unidades socioeducativas,
será o socioeducando encaminhado para outra unidade, observando, quando possível, o critério
territorial disposto no art. 124, VI, do ECA.
1.4 Em caso de transferência de socioeducandos entre as Unidades Socioeducativas (Caseps ou Casas
de Semiliberdade) será instruída com despacho fundamentado do gestor da respectiva unidade
socioeducativa, em procedimento instaurado para esse fim no SGP-e, instruído com os seguintes
documentos, conforme disposto na Resolução Conjunta nº 001/2017:
1.4.1 Relatório emitido pela equipe multidisciplinar da unidade, constituída por assistente social,
psicólogo, pedagogo e educador social, com exposição dos fatos e intercorrências motivadoras da
necessidade de transferência;
1.4.2 Cópia do plano individual de atendimento atualizado;
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1.4.3 Registro das ocorrências e dos procedimentos disciplinares e
1.4.4 Decisão fundamentada da Gerência de Medidas Socioeducativas do Dease autorizando a
transferência.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL
Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, e da Lei nº 12.594 de
18 de janeiro de 2012, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE, Lei n° 13.019 de
31 de julho de 2014, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 1.196 de 21 de junho de 2017.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA DESPESA
Para execução do presente convênio a Concedente repassará à Organização Parceira a importância de
R$ (
) correndo a despesa à conta da Unidade: 54096 Programa 760, Item 33.50.41 e Fonte
________, subação ____________ de acordo com o Cronograma de Desembolso constante no Plano
de Trabalho.
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE
4.1 Transferir à Organização Parceira os recursos financeiros previstos para execução deste Termo de
Colaboração, de acordo com a sua programação orçamentária e financeira e obedecendo ao
Cronograma de Desembolso constante do Plano de Trabalho, mediante aprovação das contas
anteriores.
4.2 Administrar, conforme encaminhamento judicial, a distribuição das vagas solicitadas pelas Varas
da Infância e Juventude de acordo com os critérios da Gerência de Medidas Socioeducativas do Dease.
4.3 Prestar orientações a Organização Parceira, visando à execução dos objetivos propostos neste
instrumento.
4.4 Promover a fiscalização, monitoramento e avaliação da execução deste Termo de Colaboração, por
meio do Gestor de Parceria e da Comissão de Monitoramento e Avaliação, que atuará através de
visitas periódicas in loco nas unidades, na forma definida na Lei nº 13.019/2014 e no Decreto Estadual
nº 1.196/2017 e no Plano de Trabalho aprovado, zelando pelo alcance dos resultados pactuados e pela
correta aplicação dos recursos repassados.
4.5 Analisar a prestação de contas apresentada, adotando as providências necessárias, de acordo com o
resultado verificado e previsão da legislação de referência.
4.6 Caberá à DIAF - Diretoria de Administração e Finanças/SAP, examinar, e, estando de acordo,
aprovar as prestações de contas da Organização Parceira.
4.7 Comunicar à Organização Parceira quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos
públicos ou outras impropriedades de ordem técnica ou legal, fixando prazo para saneamento ou
apresentação de esclarecimentos e informações.
4.8 Reter a liberação de recursos financeiros nas hipóteses previstas no art. 48 da Lei nº 13.019/2014 e
neste instrumento, comunicando o fato à Organização Parceira e fixando-lhe prazo para saneamento
ou apresentação de informações e esclarecimentos.
4.9 Em caso de intervenção, interdição ou embargo da unidade de atendimento, por mais de 45
(quarenta e cinco) dias consecutivos, o repasse financeiro poderá ser suspenso, conforme o caso, no

Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa – SAP
Diretoria de Administração e Finanças - DIAF
Gerência de Gestão de Fundos e Convênios - GEFUN
todo ou em parte, observando o número de socioeducandos que cumprem a medida, pelo período que
se fizer necessário, até que a irregularidade seja suprida, sendo designado provisoriamente, um
interventor ou coordenador pelo Estado. Em tais casos, quando ocorrerem interdição por obras em
propriedade do Estado, este designará um responsável ou fiscal para obra e a unidade designará um
responsável pelos móveis mantidos na mesma.
4.10 Assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto deste Termo de Colaboração,
no caso de paralisação, de modo a evitar a sua descontinuidade.
4.11 Ofertar regularmente, conforme cronograma da instituição, por meio da ACAPS/SAP, a
capacitação e o aperfeiçoamento profissional dos funcionários das entidades conveniadas, visando à
qualificação de todos os envolvidos no Sistema Socioeducativo do Estado de Santa Catarina.
4.12 Fornecer orientação nutricional quanto ao cardápio e estrutura dos ambientes de preparo da
alimentação, bem como, dos materiais utilizados para a preparação dos alimentos, através da
Coordenação de Alimentação e Nutrição – Conutri da SAP.
4.13 Aplicar as sanções previstas no art. 61 do Decreto Estadual nº 1.196/2017, quando a execução da
Parceria estiver em desacordo com o Plano de Trabalho e disposições da legislação específica, bem
como as sanções previstas no art. 25 do Decreto nº 1.106/2017 quanto à responsabilização
administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional
ou estrangeira.
4.14 Promover as publicações necessárias à transparência e divulgação das ações realizadas no âmbito
da Parceria, observados, a forma e os prazos previstos na legislação de referência.
4.15 Exercer atividade normativa, de controle e fiscalização sobre a execução da parceria, inclusive, se
for o caso, reorientando as ações, de modo a evitar a descontinuidade das ações pactuadas.
4.16 Prorrogar de ofício a vigência do Termo de Colaboração, quando houver atraso na liberação dos
recursos, limitada à prorrogação ao exato período do atraso verificado, desde que ainda seja possível a
execução do objeto.
4.17 Elaborar parecer sobre a prestação de contas da Organização Parceira, a fim de atender os
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade,
conforme artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal e avaliar se houve aplicação correta dos
recursos no Plano de Trabalho apresentado e no art. 59 da Lei nº 13.019 de 03/07/2014.
4.18 Designar Gestor de Contrato que coordenará e fiscalizará o objeto pactuado.
4.19 O Dease ficará responsável pelo transporte do mobiliário e a migração dos adolescentes à futura
instalação da Casa de Semiliberdade de Caçador, quando da assinatura do contrato de locação.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
5.1 Comprometer-se a manter 12 (doze) vagas propostas ao atendimento de socioeducandos,
estipulada no Plano de Trabalho.
5.2 Contratar e manter na Unidade uma equipe constituída conforme apresentado na proposta, qual
seja, profissional e carga horária:
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QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

CARGA
HORÁRIA
10h
30h
40h
12/36h
12/36h
20h
40h
40h
30h
40h
40h

QUANTIDADE

Advogado (defesa técnica)
01
Assistente Social*
01
Coordenador**
01
Cozinheiras
02
Educador Social***
12
Instrutor****
01
Motorista
01
Pedagogo*
01
Psicólogo*
01
Serviços Gerais
01
Técnico Administrativo
01
TOTAL POR UNIDADE
22
(OBS: O número de funcionários na TABELA I poderá atender até 20 adolescentes)
* Com habilitação específica (diploma) e registro profissional.
**Com formação em nível superior, preferencialmente, na área de serviço social, psicologia,
pedagogia, gestão ou administração.
***No mínimo 03 (três) educadores sociais diurnos e 03 (três) noturnos.
****O cargo de instrutor deve estar diretamente relacionado aos projetos desenvolvidos na unidade.
5.3 Garantir o atendimento dos profissionais da área técnica, aos socioeducandos, conforme preconiza
o ECA e o Sinase e em consonância com o Regimento Interno da Unidade de atendimento
socioeducativo devidamente aprovado pelo Dease, seguindo rigorosamente os procedimentos de cada
segmento profissional e de controle.
5.4 Garantir que todos os serviços não sofram descontinuidade por ausência ou impedimento de
comparecimento dos profissionais contratados, como férias, enfermidade e/ou outros eventos.
5.5 Efetuar o pagamento do piso salarial dos profissionais, que deverá obedecer ao estabelecido em
Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho válido no Estado de Santa Catarina, bem como, sua
jornada de trabalho, prevalecendo às normas legais em relação à carga horária prevista no item 5.2
deste instrumento, sendo vedado o pagamento de salário inferior aos técnicos e educadores sociais
equivalente a 02 (dois) salários mínimos mensais para cada profissional.
5.6 Certificar que todos os profissionais disponibilizados pela Organização Parceira para execução de
serviços técnicos possuam a formação mínima exigida na sua área específica.
5.7 Fica vedada a terceirização de qualquer profissional que compõe o quadro mínimo previsto no
Termo de Colaboração.
5.8 Encarregar-se pela correta aplicação dos recursos e bens recebidos, conforme cronograma de
desembolso, que não poderão ser destinados a quaisquer outros fins, nem repassados a terceiros, de
direito público ou privado, sob pena de rescisão deste Termo de Colaboração e responsabilização de
seus dirigentes conforme previsão legal.
5.9 Prestar contas dos recursos recebidos, observando as regras previstas na Lei nº 13.019/14 e no
Decreto Estadual nº 1.196/17, além dos prazos e normas de elaboração constante deste Termo e do
Plano de Trabalho.
5.10 Manter conta corrente específica junto ao estabelecimento bancário indicado – Banco do Brasil.
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5.11 Ressarcir a Concedente os recursos recebidos, atualizados monetariamente, desde a data do
recebimento, na forma da legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda Estadual, nos casos de
inexecução do objeto da avença ou utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida neste
Termo.
5.12 Devolver a Concedente os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes de
aplicações financeiras realizadas, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias da data de conclusão,
denúncia, rescisão ou extinção da parceria, sob pena de imediata instauração de tomada de contas
especial do responsável, providenciada pela Concedente.
5.13 Responsabilizar-se exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto não implicando em responsabilidade solidária
ou subsidiária da Administração Pública Estadual da inadimplência da OSC em relação aos referidos
pagamentos, aos ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou aos danos decorrentes de restrição à sua
execução.
5.14 Comprometer-se pela execução fiel do objeto pactuado, cumprindo rigorosamente os prazos e as
metas estabelecidas quando da utilização dos recursos e prestação de contas junto a SAP/ - DIAF Diretoria de Administração e Finanças, em conformidade com as disposições do Plano de Trabalho
deste Termo e disposições legais aplicáveis.
5.15 Prestar todos os serviços, conforme Proposta e Plano de Trabalho, mediante a contratação dos
profissionais e pagamento dos respectivos salários, gerenciamento e coordenação dos trabalhos,
ficando proibida a redistribuição dos recursos a outras entidades, congêneres ou não.
5.16 Providenciar uniforme adequado às funções e as condições climáticas aos funcionários e, aos
socioeducandos, bem como jaleco aos professores e instrutores.
5.17 Participar da supervisão e orientação promovida pela Concedente, fornecendo informações ao
Gestor de Parceria e a Comissão responsável pelo monitoramento e avaliação, respeitando as diretrizes
do DEASE, fornecendo livre acesso.
5.18 Oportunizar aos funcionários da unidade, condições para à execução do presente Termo de
Colaboração.
5.19 Promover a participação de encontros, formação ou capacitação, propiciados pela Concedente,
aos coordenadores e demais profissionais da unidade, ficando a cargo da Organização Parceira, através
do recurso recebido, todos os custos de deslocamento, hospedagens, alimentação e demais despesas
provenientes do evento.
5.20 Manter na unidade, cadastros, prontuários e relatórios individualizados dos adolescentes em
conflito com a lei de modo a permitir o acompanhamento, a supervisão e o controle dos serviços
prestados. Em caso de finalização de contrato, interdição, intervenção ou embargo, os documentos
devem ser encaminhados ao DEASE.
5.21 Assegurar-se por efetivar o atendimento ao socioeducando, através do instrumento técnico
denominado Plano Individual de Atendimento – PIA, conforme capítulo IV, art. 52 a 59 da Lei nº
12.594/2012.
5.22 Comprometer-se pelo preenchimento e atualização dos cadastros, com fotos, bem como o
arquivamento dos respectivos documentos de todos os socioeducandos no Sistema SIPIA/SINASE –
Sistema Nacional de Acompanhamento de Medidas Socioeducativas e SISE - Sistema de Informação
Socioeducativo.
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5.23 Responsabilizar-se pela oferta da educação básica e atividades pedagógicas de acordo com a
parceria com a Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina, através do Termo de Cooperação
nº 2018/TN1692 ou equivalente, bem como estabelecimento de outras parcerias, garantindo a
certificação.
5.24 Adquirir e fornecer material didático-pedagógico para desenvolvimento das atividades
socioeducativas.
5.25 Responsabilizar-se pela efetivação das oficinas e cursos profissionalizantes mediante o
estabelecimento de parceria com as entidades competentes, ou contratação de profissionais
qualificados e habilitados, garantindo a certificação.
5.26 Manter na unidade, estrutura física para funcionamento das oficinas socioeducativas e cursos
profissionalizantes.
5.27 Responsabilizar-se e garantir a manutenção e a reposição dos bens móveis, imóveis e
equipamentos cedidos pelo Estado, sob pena de implicações legais.
5.28 Assegurar, na unidade, estrutura para atendimento da equipe técnica, incluindo-se a
disponibilização de mobiliário e equipamento adequado e individual para os profissionais técnicos.
5.29 Manter na unidade, estrutura física para o Gestor da parceria/gerente e/ou a comissão de
monitoramento e avaliação, devendo conter, mobiliário e equipamento adequado e individual.
5.30 Viabilizar uma sala para o atendimento técnico aos socioeducandos.
5.31 Apresentação de 04 (quatro) projetos visando à capitação de recursos junto aos Órgãos da esfera
municipal, estadual e federal (anual) em consonância com as diretrizes do SINASE.
5.32 Garantir o pagamento das contas de água, luz, gás, internet e telefone, individualmente, de cada
Unidade de Atendimento Socioeducativo.
5.33 Responsabilizar-se pelo gerenciamento técnico, administrativo e operacional, em consonância
com as diretrizes da legislação vigente e normativas do DEASE.
5.34 Garantir e cumprir os direitos de que são titulares os adolescentes privados de liberdade, em
consonância com a Lei 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei nº 12.594/2012 –
SINASE.
5.35 Comprometer-se com a correta utilização do uso de algema e correlatos durante traslados de
socioeducandos somente conforme previsão da Súmula Vinculante nº 11 exarada pelo Supremo
Tribunal Federal, Decreto Federal Nº 8.858/2016, e Decreto Estadual Nº 1.188/2017.
5.36 Obedecer à hierarquia adotada no Poder Executivo, reportando-se, inicialmente e obrigatorimente
ao DEASE, acerca de: informações à imprensa, reclamações, sugestões, requisições ou quaisquer
incidentes que fujam ao cotidiano institucional devendo esses últimos acontecimentos serem
comunicados IMEDIATAMENTE, através de comunicações internas e/ou correio eletrônico
disponibilizado através do seguinte endereço: gabinete@dease.sc.gov.br.
5.37 Investir, no máximo, 20% (vinte por cento) do total repassado mensalmente pela Concedente em
alimentação, sob o risco da aplicação de penalidade.
5.38 Adquirir e assegurar o repasse de material de cama, banho, higiene, colchões, travesseiros e
vestuário aos socioeducandos em quantidade suficiente e garantindo a qualidade dos mesmos.
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5.39 Comprometer-se a pagar todos os ônus decorrentes de aluguel, de multas, combustível e
lubrificantes, para o(s) veículo(s) utilizado(s) exclusivamente pela unidade de atendimento
socioeducativo.
5.40 Comunicar ao DEASE através dos meios formais, quaisquer avarias decorrentes de sinistro
envolvendo veículos utilizados na Unidade Socioeducativa.
5.41 Promover o acesso à internet e a manutenção do sistema informatizado a todos os funcionários da
Unidade, segundo a especificidade de suas funções.
5.42 Comprar e disponibilizar aos socioeducandos e/ou familiares, passagens rodoviárias, visando à
visitação e/ou inclusão familiar destes, em consonância com o número de visitas/saídas em que o
adolescente possui direito, conforme previsão legal.
5.43 Preparar e fornecer alimentação em quantidade e qualidade adequada, com cardápio equilibrado
que atenda as necessidades nutricionais conforme orientações do Setor de Nutrição/Conutri/SAP
constante do anexo III do Termo de Referência.
5.44 Apresentar ao DEASE comprovante de inscrição das unidades e dos programas nos Conselhos de
direito de origem, conforme legislação.
5.45 Apresentar ao DEASE Regimento Interno e Plano Político Pedagógico – PPP em consonância
com as diretrizes do SINASE, no prazo de 60 dias após o início da vigência do Termo de Colaboração
e, anualmente, nos casos de renovação da parceria.
5.46 Resguardar o sigilo, preservar a imagem e o segredo de justiça, conforme determinam os art. 17,
109 Art. 143 e 247 da Lei 8069/90 – ECA.
5.47 Obedecer às Normativas para Organização e Funcionamento do Sistema de Atendimento
Socioeducativo em Santa Catarina, elaboradas pelo DEASE em consonância com as diretrizes do
SINASE e ECA.
5.48 Responder pela manutenção predial, com vistas à apresentação, higiene e segurança do complexo
predial, responsabilizando-se pelos recursos humanos e materiais.
5.49 Assegurar o fornecimento de materiais de expediente e de segurança (Equipamento de Proteção
Individual - EPIs) necessários ao desempenho administrativo e operacional da unidade de atendimento
socioeducativo.
5.50 Providenciar a limpeza e desinfecção das caixas d’águas, de gordura e caixas de esgoto em
períodos semestrais ou quando se fizer necessário.
5.51 Responsabilizar-se pela manutenção e conservação periódica e/ou sempre que se fizer necessário,
preventiva e corretiva nos equipamentos, máquinas, motores e outros afins, de acordo com as
especificações de cada fabricante.
5.52 Comprometer-se com uso de bens móveis e imóveis cedidos pelo Estado única e exclusivamente
para atender à função socioeducativa da Unidade de atendimento, jamais sendo utilizados para
interesses particulares.
5.53 Responsabilizar-se para num prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da assinatura do Termo
de Colaboração e Termos Aditivos, quando houver, a conferir o inventário dos bens móveis e imóveis
disponíveis, fazendo manifestação formal ao DEASE.
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5.54 Manter a guarda dos documentos originais relativos à execução das parcerias pelo prazo de 10
(dez) anos, contados do dia útil subsequente ao da apresentação da prestação de contas ou do decurso
do prazo para a apresentação da prestação de contas.
5.55 Responsabilizar-se pelo cadastramento e tramitação de todos os processos administrativos e de
prestação de contas, exclusivamente em formato eletrônico no SGP-e conforme dispõe o Decreto
Estadual nº 39 de 21 de fevereiro de 2019.
5.56 Divulgar nos seus sítios eletrônicos oficiais e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos
estabelecimentos em que exerçam suas ações, as informações de que trata o art. 11 da Lei Federal nº
13.019/2014.
5.57 Manter, durante a execução da Parceria, as mesmas condições exigidas nos Requisitos para
celebração do Termo de Colaboração constantes nos art. 33 e 34 da Lei Federal nº 13.019/14.
5.58 Permitir o livre acesso ao Gestor do Contrato/Gerente, ao Controle Interno, aos membros da
Comissão de Monitoramento e Avaliação, Auditores e Fiscais do Tribunal de Contas do Estado, do
Poder Judiciário e do Ministério Publico de Santa Catarina, correspondente aos processos, aos
documentos e às informações relacionadas a esta Parceria, bem como aos locais de execução do objeto
da parceria.
5.59 Identificar o número deste Termo de Colaboração no corpo dos documentos da despesa, e anexar
à prestação de contas a ser entregue no prazo à DIAF –Diretoria de Administração e Finanças,
inclusive indicar o valor pago quando a despesa for paga parcialmente com recursos do objeto.
5.60 Observar todos os critérios de qualidade técnica, eficiência, economicidade, prazos e os custos
previstos.
5.61 Providenciar a desinsetização e desratização em períodos semestrais ou quando se fizer
necessário.
5.62 Manter atualizado o sistema de prevenção de incêndio e segurança na unidade.
5.63 Cada unidade deverá contratar serviços de telefonia (fixa ou móvel), necessários ao
funcionamento da unidade, desde que observada à limitação total de R$ 300,00 (trezentos reais)
mensais de gasto, não devendo ser agrupada com outras unidades ou com a Organização Parceira.
5.64 A entidade deve manter seu cadastro atualizado no SIGEF, informando especialmente as
alterações em seus atos societários e em seu quadro de dirigentes, enviando uma cópia das alterações
ao DEASE, a cada modificação, via sistema de protocolo eletrônico Sgpe.
5.65 A obrigação de não possuir dirigente sobre o qual incida alguma das vedações previstas nos
incisos III e VII do caput do art. 39 da Lei Federal nº 13.019, de 2014;
5.66 Manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos relativos à execução do
Termo de Colaboração, para fins de fiscalização e acompanhamento dos resultados obtidos.
5.67 Poderá contratar serviços de apoio contábil com vistas a receber auxílio na contabilização dos
gastos, no pagamento de pessoal e nas prestações de contas originadas pelas parcerias decorrentes do
Termo de Colaboração da unidade socioeducativa. Os custos com serviços contábeis não poderão
exceder a um salário mínimo e meio.
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5.68 O abastecimento do veiculo está limitado a 250 (duzentos e cinquenta) litros mensais e é de total
responsabilidade da Organização Parceira, pagos através dos recursos do repasse financeiro.
5.69 As multas, obrigatoriamente, devem ser pagas no vencimento, independente de recurso junto ao
órgão competente.
5.70 Adotar as medidas necessárias quanto ao acompanhamento do prazo máximo de 45 (quarenta e
cinco) dias para conclusão dos procedimentos de apuração de ato infracional imputado aos
socioeducandos, realizando os encaminhamentos necessários.
5.71 Respeitar o prazo estabelecido para a locação do imóvel contante do item imóvel locado.
CLÁUSULA SEXTA - DO PLANO DE TRABALHO
6.1 O Plano de Trabalho deste Termo de Colaboração, nos termos do art. 22 da Lei nº 13.019/2014 e
do art. 19 a 21 do Decreto Estadual n°. 1.196/2017, constitui parte integrante e indissociável deste
instrumento.
6.2 A descrição detalhada das etapas/fases do projeto/atividade e das prestações de contas parcial e/ou
final a ser desenvolvida, tendo em vista o objetivo a ser atingido, encontra-se no Plano de Trabalho
aprovado e anexo, independente de transcrição.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO, DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO
7.1 A Concedente deverá monitorar, acompanhar e fiscalizar a execução deste Termo de Colaboração,
ao longo da sua vigência, analisando as informações, os dados e as prestações de contas, efetuando
vistorias e validando documentação.
7.1.1 O acompanhamento, o controle e a fiscalização da execução serão realizados pelo Gestor da
Parceria/Contrato, a quem compete à emissão do parecer técnico de análise da prestação de contas e do
relatório técnico de monitoramento e avaliação.
7.1.2 O Acompanhamento e a Fiscalização serão exercidos pelo Gestor da Parceria/Gerente da
Unidade designado pela Portaria nº __________/GABS/SAP______ publicada no DOE, em
_________, que deverá zelar pelo efetivo cumprimento do objeto da parceria.
7.2 As ações de monitoramento e avaliação da execução das parcerias celebradas terão caráter
preventivo e saneador, objetivando sua adequada e regular gestão, e devem ser registradas no SIGEF.
7.2.1 O Monitoramento e Avaliação serão efetuados pelos membros da Comissão de Monitoramento e
Avaliação, designados pela Portaria nº ________/GABS/SAP/, publicada no DOE em ______, que
deverão zelar pelo efetivo cumprimento do objeto da parceria.
CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
8.1 A Organização Parceira apresentará a Concedente:
8.1.1 A prestação de contas parcial ocorrerá mediante Relatório Parcial de Execução do Objeto e
demais documentos comprobatórios previstos no Decreto Estadual nº 1.196/2017, incluídos no SC
Transferência e no SIGEF. Na hipótese de omissão no dever de prestar contas o gestor da parceria
notificará a Organização Parceira, no prazo de 15 (quinze) dias, para que seja apresentada a prestação
de contas.
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8.1.2 A prestação de contas final ocorrerá por meio de Relatório Final de Execução do Objeto e
demais documentos comprobatórios previstos no Decreto Estadual nº 1.196/2017.
8.2 As despesas serão comprovadas mediante encaminhamento da Organização Parceira, dos
documentos fiscais devendo as faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos
comprobatórios serem identificados com referência ao nome do órgão da Concedente e ao número do
Termo de Colaboração.
8.3 Cabe a Concedente notificar a Organização Parceira para saneamento das irregularidades e
eventual devolução de recursos.
8.4 A Concedente, verificada omissão no dever de prestar contas parciais reterá a liberação dos
recursos e notificará a organização parceira, para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar justificativa,
sob pena de rescisão unilateral e instauração de tomada de contas especial.
8.5 Após a análise da prestação de contas final, constatada qualquer irregularidade, a Concedente
notificará a Organização Parceira, fixando o prazo máximo de 30 (trinta) dias para proceder ao
saneamento ou efetuar a devolução dos recursos atualizados, sob pena de abertura de Tomada de
Contas Especial.
8.6 A não apresentação da prestação de contas final no prazo determinado ou a rejeição da prestação
de contas, decorrente de dano ao erário, ensejará o encaminhamento dos autos à autoridade
administrativa competente para instauração de tomada de contas especial.
8.7 A prestação de contas deverá ser feita observando-se as regras previstas na Lei nº 13.019/2014 e
no Decreto Estadual n° 1.196/2017, além de prazos e normas de elaboração constantes deste
instrumento de parceria e do plano de trabalho apresentados.
8.8 A prestação de contas apresentada pela Organização da Sociedade Civil deverá conter elementos
que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado
conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do
alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas.
8.9 As prestações de contas serão avaliadas:
8.9.1 Regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas
estabelecidos no plano de trabalho.
8.9.2 Regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza
formal que não resulte em dano ao erário.
8.9.3 Irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:
8.10 Os documentos fiscais relativos a combustíveis, lubrificantes e consertos de veículos cedidos a
unidade pela Concedente devem conter também a identificação do número da placa, adotando-se
procedimento análogo nas despesas em que for possível controle semelhante.
8.11 Os documentos fiscais deverão ser apresentados em primeira via original, preenchidos com
clareza e sem emendas, borrões, rasuras, acréscimos ou entrelinhas que possam comprometer a sua
credibilidade, devendo o fornecedor ou prestador incluir o número do instrumento da parceria no
documento, bem como deverão conter declaração do responsável certificando que o material foi
recebido ou que o serviço foi prestado.
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CLÁUSULA NONA - DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS
9.1 A Organização Parceira apresentará prestação de contas final no prazo de até 90 (noventa) dias,
contados do término da vigência da parceria, que poderá ser prorrogado pelo administrador público
por até 30 (trinta) dias, desde que justificado.
9.2 Nas parcerias cuja duração exceder 01 (um) ano, é obrigatório a apresentação da prestação de
contas parcial no prazo de até 30 (trinta) dias após o fim de cada exercício, contado da primeira
liberação de recursos para sua execução, conforme estabelecido no instrumento da parceria.
9.3 O prazo de que trata o caput deste artigo poderá ser prorrogado pelo administrador público por até
30 (trinta) dias, desde que justificado.
9.4 A Concedente deverá registrar no SIGEF o recebimento da prestação de contas no prazo de 02
(dois) dias úteis.
9.5 Na hipótese de omissão no dever de prestação de contas, parcial ou final, o gestor da parceria
notificará a Organização Parceira para que, no prazo de 15 (quinze) dias, seja apresentada a prestação
de contas.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS
10.1 A liberação de recursos ocorrerá mediante estrita conformidade com o Cronograma de
Desembolso durante o período de vigência da parceria, bem como a verificação da adimplência e
regularidade da Organização Parceira.
10.1.1 A locação do imóvel é cláusula condicionante para o respectivo repasse financeiro, que se dará
a partir da assinatura da locação do imóvel.
10.2 As parcelas, relativas às fases ou às etapas de execução do objeto deste Termo de Colaboração,
ficarão retidas até saneamento quando, durante as ações de monitoramento e avaliação, for constatado:
10.2.1 Evidência de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida.
10.2.2 Desvio de finalidade na aplicação de recursos ou inadimplemento da Organização Parceira em
relação a obrigações estabelecidas no Termo de Colaboração.
10.2.3 Quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as
medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou
externo.
10.2.4 Nas parcerias cuja duração exceda um ano, é obrigatória a prestação de contas ao término de
cada exercício.
10.2.5 Quando verificadas quaisquer das hipóteses que autorizam a retenção das parcelas, a
Concedente suspenderá imediatamente a liberação das parcelas restantes, notificando a Organização
Parceira para no prazo máximo de 15 (quinze) dias sanar as irregularidades, cumprir a obrigação ou
apresentar justificativa para impossibilidade de saneamento da irregularidade ou para cumprimento da
obrigação, sob pena de instauração da Tomada de Contas Especial e medidas cabíveis.
10.2.6 Os recursos serão depositados em conta bancária única e específica, aberta na instituição
financeira responsável pela centralização e processamento da movimentação financeira do Estado.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DOS BENS
11.1 Os bens móveis e imóveis de propriedade do Estado, já disponibilizados na Unidade de
atendimento socioeducativo, com o respectivo patrimônio afixado ou não, deverão ser conservados e
mantidos pela Organização Parceira com devido zelo, devendo ser devolvidos à Concedente quando
do encerramento da parceria, sob pena de ressarcimento futuro, em juízo ou fora dele.
11.2 Bens móveis
11.2.1 Os bens materiais e equipamentos recebidos por doação para a Organização Parceira visando o
atendimento socioeducativo deverão passar pelo crivo do Gestor da Parceria/Gerente e após o aceite
serão encaminhados para serem incorporados ao patrimônio do Estado, devendo permanecer à
disposição da Unidade de Atendimento Socioeducativo para assegurar a continuidade da ação.
11.2.2 Os bens adquiridos pela Organização Parceira com recursos deste Termo de Colaboração não
compõem o patrimônio desta e deverão ser utilizados em conformidade com o objeto do mesmo,
destinando-se ao uso exclusivo da Concedente, sendo vedada a sua utilização para uso pessoal a
qualquer título.
11.2.3 As Notas Fiscais de aquisições e termos de doações de bens deverão passar pelo crivo do
Gestor da Parceria/Gerente e após o aceite serem enviadas para o DEASE, via SGPe, para serem
patrimoniadas pela Concedente, devidamente identificadas com o adesivo a ser recebido pelo Estado
conforme regulamentado pelo setor competente.
11.2.4 Ficará para a Concedente a titularidade dos bens remanescentes desta parceria que tenham sido
adquiridos, produzidos ou transformados com recursos repassados pela Concedente.
11.2.5 Quando da assinatura do Termo de Colaboração será apresentada a relação do mobiliário e
equipamentos constantes na Unidade Socioeducativa.
11.2.5.1 O mobiliário referente à Casa de Semiliberdade de Caçador será disponibilizado, transportado
e entregue pelo Dease à futura instalação da Unidade, quando da assinatura do contrato de locação.
11.2.6 A Organização Parceira se responsabiliza pela realização da manutenção e conservação
periódica, preventiva e corretiva nos equipamentos, máquinas, motores e outros afins, de acordo com
as especificações de cada fabricante, através da empresa especializada.
11.2.7 Durante a vigência deste Termo de Colaboração, poderão ser destinados à Organização Parceira
bens públicos necessários ao seu cumprimento. Os bens deverão ser disponibilizados por meio do
próprio Termo de Colaboração, de permissão de uso ou de instrumento equivalente.
11.3 Bens imóveis
11.3.1 É responsabilidade da Organização Parceira a manutenção predial, com vistas à apresentação,
higiene e segurança do complexo predial (conservação, monitoramento, alvarás, etc.) fornecendo todos
os recursos humanos e materiais.
11.3.2 Ficará a cargo da Organização Parceira e do Gestor da Parceria/Gerente a vistoria do imóvel
locado com relatório a ser encaminhado à Comissão de Monitoramento e Avaliação, bem como ao
Gabinete do DEASE.
11.3.3 A conservação, manutenção e devolução (no mesmo estado conforme recebido e de acordo com
os termos pactuados no instrumento firmado com o locatário), dos imóveis locados e utilizados pela
Organização Parceira para a realização do objeto do Termo, fica sob a responsabilidade desta.
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11.4 Imóvel locado
11.4.1 A Casa de Semiliberdade já implantada em Caçador está em funcionamento em imóvel alugado
pela atual OSC gestora. Após a assinatura do Termo de Colaboração com a OSC vencedora, esta terá o
prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da data de assinatura do Termo, para locação do imóvel,
podendo ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias, desde que devidamente justificada, momento em
que iniciará o repasse financeiro à OSC. Desta forma, findo o prazo estabelecido, deverá estar apta a
recepcionar os adolescentes em cumprimento da medida de semiliberdade, provendo-lhes o
atendimento, conforme objeto do Termo de Colaboração.
11.4.2 Cumpre ressaltar que, havendo locação, antes do prazo estipulado no item 10.3 acima, a
ocupação e execução do programa ocorrerão de forma imediata.
11.4.3 Em caso de locação, conforme a normativa do SINASE, as especificações que as unidades de
atendimento socioeducativo de semiliberdade devem conter:
11.4.3.1 Considerando um número de até doze adolescentes em cada Unidade de atendimento, no
mínimo deve conter três quartos, sendo sua localização em bairros comunitários e em moradias
residenciais.
11.4.3.2 Prever espaços para o atendimento técnico individualizado e em grupo, para coordenação
técnica e administrativa, cozinha e área de serviço, quartos e banheiros em número suficientes
conforme projeto pedagógico específico, sem, contudo descaracterizá-la do modelo residencial.
11.4.3.3 Considerar que os quartos sejam ocupados por no máximo quatro adolescentes, atendendo
critérios de conforto, segurança, e viabilidade econômica. Além disso, é necessário um banheiro para
uso exclusivo dos adolescentes e um banheiro exclusivo para uso dos funcionários.
11.4.3.4 A estrutura física das Unidades será determinada pelo projeto pedagógico específico do
programa de atendimento, devendo respeitar as exigências de modo a assegurar a capacidade física,
condições de higiene, de ergonomia e de segurança, garantindo os direitos fundamentais dos
adolescentes.
11.4.3.5 Os encargos decorrentes do contrato de locação obedecerão ao disposto na Lei de Locações,
sendo que estes valores (tributos, taxas e etc.) foram previstos no item locação de imóvel na tabela de
valores de referência.
11.4.3.6 O Dease ficará responsável pelo transporte do mobiliário e a migração dos adolescentes à
futura instalação da Casa de Semiliberdade de Caçador, quando da assinatura do contrato de locação.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VEÍCULOS
12.1 Nas unidades em que já se encontra algum veículo cedido pela Concedente, este ficará à
disposição até a transição para os veículos locados, por um prazo máximo de 60 (sessenta) dias a
contar da assinatura do contrato, devendo devolvê-lo nos moldes do Termo de Cessão de Uso
assinado.
12.2 Da locação de veículo
12.2.1 A Concedente disponibilizará de um valor médio de mercado para a locação de 01 veículo que
deverá seguir os seguintes critérios de especificações técnicas descritas descritas no item 9.1 ao item
9.1.6.9.8 do Termo de referência (Anexo II) .
12.2.2. Os veículos devem permanecer na unidade em período integral não podendo ser utilizado para
outros fins. É proibido utilizar o veículo para serviços particulares, comunicando ao DEASE, sob pena
de responsabilidade, as ocorrências de seu conhecimento neste sentido.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESTITUIÇÃO DE RECURSOS
13.1 Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros
remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas,
serão devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de
imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade
competente da administração pública.
13.2 O saldo financeiro não aplicado no objeto, inclusive o proveniente de receitas obtidas nas
aplicações financeiras, será devolvido na proporção financeira pactuada, independentemente da época
em que foram repassados os recursos.
13.3 A Organização Parceira deverá ressarcir a Concedente quando comprovada uma das seguintes
ocorrências:
13.3.1 As previstas como irregulares conforme o inciso III do caput do art. 72 da Lei nº 13.019, de
2014;
13.3.2 Houver valor glosado os valores referentes a despesas não autorizadas no plano de trabalho;
quando não apresentados os documentos essenciais à avaliação de sua regular aplicação; relacionados
a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente; utilizados em desacordo com as regras
previstas na Movimentação dos Recursos e da Aplicação Financeira constantes nos arts. 36 a 41 do
Decreto Estadual nº 1.196/2017; utilizados em desacordo com os princípios da legalidade,
legitimidade ou moralidade; ou referentes a dano causado pela inobservância dos princípios da
economicidade, eficiência e eficácia;
13.3.3 Houver dano decorrente da não aplicação financeira dos recursos na forma prevista no art. 38
do Decreto Estadual nº 1.196/2017;
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES
14.1 A ocorrência de irregularidades que impliquem descumprimento de quaisquer cláusulas deste
instrumento poderá acarretar a sua rescisão imediata, incluindo a suspensão de repasses de recursos
financeiros e a devolução de bens móveis e imóveis aa Concedente, independente de procedimentos
judiciais.
14.2 Não sendo hipótese de rescisão imediata, a Organização Parceira será notificada para que corrija
as irregularidades apontadas ou, para preste os devidos esclarecimentos, no prazo de 15 (quinze) dias.
14.3 Persistindo as irregularidades apontadas e/ou não sendo aceitas as justificativas/esclarecimentos
apresentados, poderá a Organização Parceira sofrer a suspensão dos repasses financeiros sem que haja
prejuízo aos serviços prestados e/ou a rescisão imediata do contrato.
14.4 Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas desta Lei e da
legislação específica, a Concedente poderá aplicar à organização da sociedade civil as seguintes
sanções:
14.4.1 Advertência;
14.4.2 Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar
parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública
sancionadora, por prazo não superior a dois anos;
14.4.3 Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou
contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a
administração pública pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no item acima.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO
15.1 O presente Termo poderá, a qualquer tempo, ser rescindido, desde que seja dada publicidade da
intenção com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
15.2 Constituem motivos para rescisão unilateral, a critério da Concedente, a má execução ou
inexecução da parceria, que podem ser caracterizadas por:
15.2.1 não cumprimento das metas fixadas ou a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de
Trabalho;
15.2.2 verificação de informação falsa em documento apresentado pela Organização Parceira;
15.2.3 utilização dos bens adquiridos com recursos do Termo em finalidade distinta ou para uso
pessoal;
15.2.4 não apresentação das contas nos prazos estabelecidos;
15.2.5 não aprovação da prestação de contas parcial; e,
15.2.6 interesse público de conhecimento amplo, devidamente justificado pela Concedente.
15.3 Na hipótese de rescisão ficam os partícipes vinculados às responsabilidades, inclusive de prestar
contas, relativas ao período em que tenham participado do Termo, e com relação aos saldos
financeiros estes deverão ser devolvidos às partes, cotejada a proporcionalidade dos recursos e da
contrapartida em bens ou serviços.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO PRAZO E VIGÊNCIA
16.1 O presente Termo de Colaboração terá sua vigência no período de _____ de ___________ de
2020 até _____de ___________ de 2020.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1 Os trabalhadores contratados pela Organização Parceira não guardam qualquer vínculo
empregatício com o poder público, inexistindo, também, qualquer responsabilidade do Estado
relativamente às obrigações trabalhistas assumidas pela Organização Parceira, conforme disposto no §
3º do art. 46 da Lei nº 13.019 de 2014.
17.2 O Estado não responde subsidiariamente ou solidariamente pelo não cumprimento das obrigações
fiscais, trabalhistas e previdenciárias assumidas pela Organização Parceira, não se responsabilizando,
ainda, por eventuais demandas judiciais, conforme disposto no inciso XX, do art. 42, da Lei nº
13.019/2014.
17.3 As parcerias somente produzirão efeitos jurídicos após a publicação dos respectivos extratos no
DOE.
17.4 Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da Organização Parceira, a administração pública
poderá intervir, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por
ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das
metas ou atividades pactuadas, devendo comunica-las a Concedente:
17.4.1 Retomar os bens públicos em poder da Organização Parceira, qualquer que tenha sido a
modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens;
17.4.2 Assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho,
no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação
de contas o que foi executado pela Organização Parceira até o momento em que a administração
assumiu essas responsabilidades.
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17.5 As informações e os documentos sigilosos referentes à prestação de contas ficarão à disposição
do gestor da parceria e/ou da Comissão de Monitoramento e Avaliação e dos órgãos de controle para
exame na sede da Organização Parceira.
17.6 Cada Unidade de Atendimento deverá ter equipe técnica própria que não poderá ser
compartilhada entre as demais Unidades.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca da Capital para dirimir as questões da execução do presente Termo de
Colaboração, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, para a completa validade do que ficou acordado, firmam o presente Convênio na presença das
testemunhas abaixo.
Florianópolis, de ______ de ___________ de 2020.

EDEMIR ALEXANDRE CARMARGO NETO
Secretário de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa e.e
(Assinado digitalmente)
ZENO AUGUSTO TRESSOLDI
Diretor do Departamento de Administração Socioeducativa
(Assinado digitalmente)
Presidente da Organização
Testemunhas:
1. _____________________
2. _____________________
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ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA 002/2020

O ESTADO DE SANTA CATARINA, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVA – SAP, com supervisão do
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SOCIOEDUCATIVA – DEASE, com o escopo de
promover o EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO visando a SELEÇÃO de Organização da
Sociedade Civil interessada em celebrar Termo de Colaboração, que tiverem condições para
desenvolverem o atendimento aos adolescentes com determinação judicial de SEMILIBERDADE,
exaradas pela autoridade judiciária competente, justifica e apresenta o presente Termo de Referência.
Este documento visa orientar a GEFUN para a elaboração do edital de chamamento público das
propostas técnicas, apresentando as diretrizes gerais para a execução da política pública em questão.
1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
O Departamento de Administração Socioeducativa (DEASE) compõe a estrutura da Secretaria de
Estado da Administração Prisional e Socioeducativa (SAP), pela Lei Complementar nº 741/2019 que
dispõe sobre a estrutura organizacional básica do Estado de Santa Catarina. Cabe a esta Secretaria,
através do DEASE, entre outras, a responsabilidade pela implantação e implementação do Sistema de
Atendimento Socioeducativo Catarinense referente à execução das medidas socioeducativas em
regime de restrição de liberdade, em consonância com o que preconiza a Constituição Federal de 1988,
o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA - Lei 8096/90, Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo – SINASE – Lei 12.594/2012 e as normativas e resoluções vigentes.
O DEASE tem como objetivo implementar a operacionalização do Sistema Socioeducativo
consonante com a perspectiva teórico-metodológica da legislação específica que regulamenta a
Política de Atendimento à Criança e ao Adolescente. A premissa básica consiste em traçar diretrizes,
objetivos e metas que apontem para o compromisso do Estado com a política de atendimento
direcionada aos adolescentes em conflito com a lei em Santa Catarina.
Nesse diapasão, para conseguir atingir o objetivo ressocializador previsto no Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei 8069/90) e no SINASE (Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – Lei n°
12.594/2012), algumas dessas unidades são concedidas a entidades do terceiro setor, através de
Termos de Colaboração firmados com Organizações da Sociedade Civil - OSC’s que prestam
atendimento seguindo as determinações previstas nos diplomas legais supracitados.
As Organizações da Sociedade Civil - OSC’s - são instituições privadas sem fins lucrativos, que
desenvolvam projetos sociais com finalidade pública. . Elas atuam na promoção e defesa de direitos e
em atividades nas áreas de saúde, educação, cultura, ciência e tecnologia, desenvolvimento agrário,
assistência social, moradia, direitos humanos, entre outras de interesse público.
Atualmente o Estado de Santa Catarina presta atendimento socioeducativo por meio do DEASE e
parcerias com organizações e conta com a capacidade física atual de atendimento total para 589
(quinhentos e oitenta e nove) vagas, das quais 428 (quatrocentos e vinte e oito) vagas em atendimento
por autogestão e 161 (cento e sessenta e um) com parcerias com entidades privadas sem fins
lucrativos.
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25
589
07
12
04
02

Unidades de Atendimento Socioeducativo
Vagas
CASE - Centro de Atendimento Socioeducativo
CASEP - Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório
CSL - Casa de Semiliberdade
CIF - Centro de Atendimento Feminino

UNIDADE/CIDADE
CENTRO SOCIOEDUCATIVO REGIONAL DE
FLORIANÓPOLIS
CENTRO SOCIOEDUCATIVO REGIONAL DE
CHAPECO
CASE CRICIÚMA
CENTRO SOCIOEDUCATIVO REGIONAL DE
SÃO JOSÉ
CASE ITAJAI
CASE JOINVILLE
CENTRO SOCIOEDUCATIVO REGIONAL DE
LAGES
CASEP BLUMENAU
CASEP CAÇADOR
CASEP CONCORDIA
CASEP CURITIBANOS
CENTRO SOCIOEDUCATIVO REGIONAL DE
SÃO JOSÉ
CASEP JOAÇABA
CASEP JOINVILLE
CASEP RIO DO SUL
CASEP SÃO JOSÉ DO CEDRO
CASEP SÃO MIGUEL DO OESTE
CASEP TUBARAO
CASEP XANXERE
CIF DE CHAPECÓ
CENTRO SOCIOEDUCATIVO FEMININO
REGIONAL FPOLIS
CASA DE SEMILIBERDADE DE BLUMENAU
CASA DE SEMILIBERDADE DE CAÇADOR
CASA DE SEMILIBERDADE DE CRICIÚMA
CASA DE SEMILIBERDADE DE LAGES

ADMINISTRAÇÃO
AUTOGESTÃO

CAPACIDADE
FÍSICA
12

AUTOGESTÃO

54

AUTOGESTÃO
AUTOGESTÃO

60
70

AUTOGESTÃO
AUTOGESTÃO
AUTOGESTÃO

21
70
47

OSC
OSC
OSC
OSC
AUTOGESTÃO

25
10
10
18
20

OSC
OSC
OSC
OSC
AUTOGESTÃO
AUTOGESTÃO
OSC
AUTOGESTÃO
AUTOGESTÃO

12
28
18
10
17
12
06
07
14

OSC
OSC
AUTOGESTÃO
AUTOGESTÃO
TOTAL

12
12
12
12
589

2. JUSTIFICATIVA
Este processo visa à seleção de Organizações da Sociedade Civil (OSC) que apresentem a maior
pontuação dos critérios de avaliação proposta para a execução do objeto, celebrado para a consecução
de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros,
conforme condições estabelecidas no Edital de Chamamento Público.
O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, pelo Decreto nº
1.196, de 21 de junho de 2017, e pelos demais normativos aplicáveis, além das condições previstas
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neste Termo.
A Medida Socioeducativa de Semiliberdade está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente ECA, no artigo 120, determinada judicialmente desde o início, ou como forma de transição para o
meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas, independentemente de autorização
judicial.
Durante o cumprimento da medida, os adolescentes devem receber atendimento técnico especializado,
escolarização, acesso a atividades de profissionalização, esporte, cultura e outras, mantendo seu
convívio familiar e comunitário.
A Urgência em que se estabelece este processo de chamamento público para firmar Termo de
Colaboração entre as Organização da Sociedade Civil e o Estado está expressa na responsabilidade
legal que tem o poder público de executar as medidas de semiliberdade, com atenção integral ao
adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de restrição de liberdade. Este atendimento,
por lei, terá que ser prestado de forma contínua, propositiva e de interlocução permanente com o
sistema de garantia de direitos.
De acordo com as responsabilidades do Estado perante os adolescentes em conflito com a lei a fim de
atender a demanda e o processo de desenvolvimento de atividades socioeducativas que conduzam à
formação para a cidadania com possibilidade de convívio familiar e comunitário, como preconiza o
SINASE, o DEASE propõe a instalação/manutenção da medida de internação no Estado de Santa
Catarina.
O atendimento socioeducativo tem como foco a ressignificação das suas experiências vividas ao tempo
em que acena com a construção de novas possibilidades e novas perspectivas de existência. A medida
de internação oferecerá, portanto, suporte pedagógico, psicológico e social a estes adolescentes e seus
familiares, que visará oportunizar aos adolescentes conhecer e vivenciar novas experiências e/ou
aprofundar conhecimentos já existentes, através da constituição de grupos, contribuindo para o
fortalecimento de ações coletivas, socializadoras numa luta contínua para reconstrução de uma nova
história.
Essas atividades serão desenvolvidas através do desenvolvimento de rotinas diárias, da convivência
institucional e da relação de parceira com todo o Sistema de Garantias de Direitos - SGD, fazendo
valer o determinado no art. 112, inciso V do ECA, art. 227 da Constituição Federal - CF e do
SINASE.
3. OBJETIVOS
3.1 Objetivo geral
Prestar atendimento a adolescentes do sexo masculino aos quais se atribua autoria de ato infracional,
em cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade, devidamente decretada pela autoridade
judiciária, dando cumprimento às decisões judiciais das respectivas Varas da Infância e da Juventude
nas unidades socioeducativas respeitando a divisão das mesorregiões estabelecidas na Resolução
Conjunta Nº 001 de 23 de novembro de 2017.
3.2 Objetivos específicos
3.2.1 Manter o número de vagas constante nas unidades de atendimento socioeducativas constantes
dos anexos I e II;
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3.2.2 Promover a execução do Termo de Colaboração, bem como gerir a aplicação dos recursos
públicos e dos bens públicos com observância aos princípios da legalidade, da legitimidade, da
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia;
3.2.3 Garantir que todos os serviços não sofram descontinuidade por ausência ou impedimento de
comparecimento dos profissionais contratados, como férias, enfermidade, e outros eventos;
3.2.4 Assegurar a contratação nas Unidades Socioeducativas de equipes constantes da Tabela I do item
6, para atuação nas Unidades Socioeducativas.
3.2.5 Garantir os direitos de que são titulares os socioeducandos privados de liberdade, em
consonância com a Lei nº 8.069/1990 – ECA.
3.2.6 Observar todos os critérios de qualidade técnica, eficiência, economicidade, prazos e os custos
previstos no Termo de Referência.
3.2.7 Fomentar práticas educacionais e culturais de qualidade, estimulando adolescentes a ampliar sua
socialização através de atividades sociopedagógicas.
3.2.8 Contribuir para a melhoria nas capacidades físicas, motoras, psicológicas, cognitivas e sócio
afetivas do individuo.
3.2.9 Promover através da rotina institucional condições sociais e pessoais fundamentado em valores
como educação, emancipação, participação e cooperação.
3.2.10 Objetivar, a partir da incompletude institucional, a operacionalização da formação de uma rede
integrada de atendimento para a efetivação das garantias dos direitos dos adolescentes em
cumprimento de medidas socioeducativas.
3.2.11 Enfatizar a intersetorialidade entre políticas de Educação, Saúde, Assistência Social, Segurança
Pública, Sistema de Justiça e demais políticas setoriais pertinentes para assegurar os direitos
constitucionais dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa.
3.3 Indicadores, Metas e Parâmetros de Avaliação de Desempenho
Os indicadores dos objetivos e das ações, que podem ser quantitativos e qualitativos, estão associados
a metas mensuráveis e evidenciáveis, distribuídas no prazo de validade do instrumento da parceria e os
parâmetros de avaliação de desempenho, por sua vez, possibilitam aferir o cumprimento das metas
relativas às ações e ao objetivo da parceria. Os indicadores, metas e parâmetros de avaliação de
desempenho da parceria estão definidos no quadro abaixo:
INDICADORES (SINASE) METAS
MEIOS DE VERIFICAÇÃO
CATEGORIA 1 – DIREITOS HUMANOS
Alimentação
100% de refeições diárias fornecidas Comprovante de realização da
aos adolescentes;
despesa; Cardápio semanal;
*Pesquisa de satisfação com
usuários.
Vestuário
100% de adolescentes com vestuário Comprovante de realização da
completo;
despesa.
Higiene pessoal
100% de adolescentes com acesso a Comprovante de realização da
kits de higiene pessoal;
despesa;
Comprovante
de
entrega ao adolescente.
Documentação
civil
e 100% de adolescentes com registro e Documentos do adolescente

Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa – SAP
Diretoria de Administração e Finanças - DIAF
Gerência de Gestão de Fundos e Convênios - GEFUN
escolar
Escolarização

retirada de documentação civil e
escolar;
100%
de
adolescentes
com
frequência em instituição escolar;

Profissionalização /trabalho

100% de adolescentes inseridos em
iniciação
ou
formação
profissionalizante;

Esporte, Cultura e Lazer

100% de adolescentes com acesso a
atividades a esse título;

Atenção integral à saúde

(RG, CPF, CTPS, Título de
Eleitor, Histórico Escolar).
Cadastramento no PIA e no
SISE; Documentos de matrícula
e frequência em instituição
escolar.
Cadastramento no PIA e no
SISE; Documentos de matricula
e frequência em instituição
formadora; Certificados de
conclusão de curso.
PIA; Registro Fotográfico;
Documentos de matricula e
frequência em instituições.
Cartão de Vacinação; Cartão
SUS; Relatórios médicos.

100% de adolescentes com acesso a
serviços de saúde básica e/ou
especializada;
Assistência religiosa
100% dos adolescentes com garantia PIA; Elaboração de cronograma
de acesso a assistência religiosa
contemplando as atividades.
Apresentação de projetos das
entidades religiosas.
Direitos políticos
100% dos adolescentes com garantia Confecção de Título de Eleitor
de direitos políticos
CATEGORIA 2 – AMBIENTE FÍSICO E INFRAESTRUTURA
Capacidade
física; Meta qualitativa, observando os Preenchimento de formulário de
Salubridade;
Refeitório; parâmetros do SINASE:
avaliação acerca do ambiente
Dormitórios;
Banheiros; Ruim ( )
físico e infraestrutura.
Espaço para lazer; Espaço Regular ( )
para atendimento jurídico, Bom ( )
social
e
psicológico;
Equipamentos; Segurança
CATEGORIA 3 - ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO
Atendimento familiar
100% das famílias de adolescentes Relatórios de atendimento e de
atendidos pela equipe da unidade;
visitas
domiciliares;
acolhimento e Estudos de Caso.
Atendimento jurídico
100% dos adolescentes com Relatórios de atendimento;
acompanhamento do advogado da Prontuário do adolescente;
unidade;
Garantia de defesa técnica ao
adolescente nos PADs e PIA.
Atendimento técnico
100% dos adolescentes com Relatórios de atendimento;
atendimentos técnicos
Prontuário do adolescente; PIA.
Plano
Individual
de 100% de adolescentes com PIA.
PIA
Atendimento (PIA)
Encaminhamento para a 100%
de
adolescentes
com PIA; Relatórios da Equipe
rede de atendimento
demandas específicas encaminhados Técnica;
Relatórios
da
para atendimentos de referência
instituição de referência.
CATEGORIA 4 - GESTÃO E RECURSOS HUMANOS
Planejamento e Projeto 100% das Ações e atividades da Relatórios trimestrais da equipe
pedagógico
unidade com planejamento prévio;
multidisciplinar.
Formação e capacitação de 100% dos profissionais com Certificados de conclusão de
recursos humanos
formação inicial e continuada em curso; Listas de frequência;
socioeducação
Registro Fotográfico.
Coleta, registro e guarda de 100%
das
informações
de Relatórios periódicos (semanal,
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dados
relativos
funcionamento
unidades

ao atendimento
das organizadas

sistematizadas

e mensal, trimestral, semestral e
anual) de acordo com a
especificidade.

4. DO OBJETO DO TERMO DE REFERÊNCIA
Constitui objeto do presente Termo, selecionar a melhor proposta técnica apresentada pelas
Organizações da Sociedade Civil proponentes para firmar Termo de Colaboração com a Secretaria de
Estado da Administração Prisional e Socioeducativa – SAP, com o objetivo de prestar atendimento a
adolescentes do sexo masculino aos quais se atribua autoria de ato infracional, em cumprimento de
medida socioeducativa de semiliberdade, devidamente decretado pela autoridade judiciária, dando
cumprimento às decisões judiciais das respectivas Varas da Infância e da Juventude, prestando
atendimento socioeducativo na forma do estabelecido nos artigos 94, 108, 120, 123, 124, 125, 183,
185 e seguintes da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e da Lei 12.594/2012
(SINASE).
O Termo de Colaboração terá vigência de 12 meses podendo ser prorrogado, mediante interesse das
partes, avaliação da autoridade competente e celebração de Termo Aditivo.
5. LOCAIS DE EXECUÇÃO DA PARCERIA:
Serão 02 (duas) Casas de Semiliberdade, com capacidade para até 12 adolescentes em cada casa.
As características e as especificações do atendimento socioeducativo nas unidades socioeducativas que
são objeto deste Termo estão contempladas nos anexos I e II.
5.1 A Casa de Semiliberdade de Blumenau encontra-se em efetivo funcionamento, em imóvel do
Estado, mediante convênio firmado com OSC. Concluído o Chamamento Público e o processo
seletivo previsto neste Edital, será celebrado Termo de Colaboração com a OSC vencedora que deverá
assumir a gestão da referida Casa de Semiliberdade, sem a interrupção do atendimento socioeducativo.
5.2 A Casa de Semiliberdade, já implantada em Caçador, está em funcionamento em imóvel
alugado pela atual OSC gestora. Após a assinatura do Termo de Colaboração com a OSC vencedora,
esta terá o prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da data de assinatura do Termo, para locação do
imóvel, podendo ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias, momento em que iniciará o repasse
financeiro à OSC. Desta forma, findo o prazo estabelecido, deverá estar apta a recepcionar os
adolescentes em cumprimento da medida de semiliberdade, provendo-lhes o atendimento, conforme
objeto do Termo de Colaboração.
5.1 Quadro de Unidades e capacidade:
UNIDADE
Casa de Semiliberdade Blumenau
Casa de Semiliberdade Caçador

CAPACIDADE
12
12

6. RECURSOS HUMANOS:
O atendimento socioeducativo será prestado pela Organização Parceira, através de recursos humanos
contratados sob o regime da CLT, com equipe técnica de acordo com que preconiza o SINASE,
sobretudo em seu art. 12. Desta forma, é necessária a contratação de uma equipe interdisciplinar para o
desenvolvimento das atividades previstas no Plano de Trabalho (alimentação, saúde, higiene, esporte,
cultura, lazer, profissionalização e administração).
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A parceira deverá dispor dos seguintes profissionais:
TABELA I
QUADRO DE FUNCIONÁRIOS
Advogado (defesa técnica)
Assistente Social*
Coordenador**
Cozinheiras
Educador Social***
Instrutor****
Motorista
Pedagogo*
Psicólogo*
Serviços Gerais
Técnico Administrativo
TOTAL POR UNIDADE

CARGA HORÁRIA
10h
30h
40h
12/36h
12/36h
20h
40h
40h
30h
40h
40h

BLUMENAU
01
01
01
02
12
01
01
01
01
01
01
22

CAÇADOR
01
01
01
02
12
01
01
01
01
01
01
22

(OBS: O número de funcionários na TABELA I poderá atender até 20 adolescentes)
* Com habilitação específica (diploma) e registro profissional.
**Com formação em nível superior, preferencialmente, na área de serviço social, psicologia,
pedagogia, gestão ou administração.
***No mínimo 03 (três) educadores sociais diurnos e 03 (três) noturnos.
****O cargo de instrutor deve estar diretamente relacionado aos projetos desenvolvidos na unidade.
6.1 Das atribuições dos profissionais do atendimento socioeducativo
6.1.1 São atribuições de todos os trabalhadores que atuam nas Unidades de Atendimento
Socioeducativo Catarinense:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Cumprir e zelar pelo cumprimento do Regimento Interno em consonância com a
legislação correlata e Normativa do DEASE;
Zelar pela integridade física, psicológica e moral dos socioeducandos em conformidade
com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e com o Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo (SINASE);
Contribuir para um ambiente adequado ao desempenho de suas atribuições;
Manter relacionamento cordial e respeitoso com os servidores, socioeducandos, visitantes
e autoridades;
Desenvolver suas atribuições em consonância com as diretrizes do Estatuto da Criança e
do Adolescente, da Lei do SINASE, Normativas Estaduais e demais legislações correlatas;
Manter sigilo e ética profissional, respeitando a hierarquia institucional de acordo com o
organograma do DEASE;
Zelar pela manutenção e conservação patrimonial da unidade;
Participar de reuniões administrativas ordinárias e extraordinárias, convocadas pelo
coordenador da unidade e/ou pelo DEASE;
Informar ao Coordenador e Gerente da Unidade quaisquer situações de violência, abusos
de poder e tortura perpetrados contra os socioeducandos atendidos.
Zelar pelo cumprimento dos direitos e deveres dos socioeducandos em privativo de
liberdade, conforme Regimento Interno;
Responsabilizar-se pela atualização dos dados do SIPIA/SINASE e SISE.
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6.1.2 Coordenador da unidade
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.

Cumprir e fazer cumprir documentos, normativas internas e externas à Unidade;
Participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico, do Regimento Interno e do Plano
de Ação da Unidade;
Participar da elaboração das normativas internas;
Articular Capacitação e Formação Continuada para o corpo funcional da unidade;
Expedir ordens de serviços, circulares e normativas internas;
Apropriar-se do conteúdo dos livros de registro e demais documentos correlatos,
oficializando os procedimentos;
Expedir e assinar correspondências, documentos e expedientes de sua competência;
Articular parcerias com programas, projetos e serviços da Rede de Atendimento;
Convocar e/ou coordenar reuniões na Unidade;
Gerenciar crises e mediar conflitos;
Coordenar a administração da gestão de pessoas, buscando o cumprimento das normas e
procedimentos institucionais;
Promover ações junto à equipe técnica na perspectiva da interdisciplinaridade;
Coordenar a elaboração de um plano de segurança programático voltado à comunidade
socioeducativa, a fim de assegurar aos funcionários ambiente seguro e tranquilo para o
desempenho de suas atribuições;
Acompanhar as atividades e serviços da área técnica e administrativa;
Remeter informações do quadro de vagas e relatório das atividades desenvolvidas com os
socioeducandos para o DEASE, em período e data definido pelo Departamento;
Enviar relatório estatístico de atendimento anual para o DEASE, em conformidade com as
orientações recebidas;
Promover e desenvolver ações em consonância com a Consolidação das Leis do Trabalho;
Promover a articulação entre os setores que compõem a unidade;
Garantir junto a OSC o acesso aos recursos materiais, equipamentos e suprimentos;
Promover o cumprimento das determinações judiciais relativas aos socioeducandos;
Comunicar oficialmente às autoridades responsáveis acerca de quaisquer violências
ocorridas dentro da Unidade de Atendimento.

6.1.3 Supervisor
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Elaborar a escala de trabalho dos educadores;
Organizar as reuniões dos educadores;
Responsabilizar-se pelo fluxo interno do relatório diário dos educadores sociais;
Promover o trabalho de forma integrada e articulada com os demais setores da Unidade;
Planejar, coordenar, controlar e avaliar as ações e as necessidades operacionais da
Unidade;
Proceder ao controle de ponto e a emissão de relatórios mensais;
Cumprir e fazer cumprir documentos, normativas internas e externas à Unidade;
Participar da elaboração do Projeto Pedagógico, Plano e relatório anual das atividades;
Participar da elaboração das normativas internas;
Promover o cumprimento das determinações judiciais relativas aos socioeducandos;
Comunicar oficialmente ao Gerente/Coordenador acerca de quaisquer violências ocorridas
dentro da Unidade de Atendimento.
Apropriar-se do conteúdo dos livros de registro e demais documentos correlatos,
oficializando os procedimentos;
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6.1.4 Chefe de segurança
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.

Zelar pela integridade física e moral dos socioeducandos, conforme diretrizes do Estatuto
da Criança e do Adolescente - ECA e do Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo – SINASE;
Desempenhar suas atribuições em consonância com as diretrizes do Estatuto da Criança e
do Adolescente, do SINASE e demais legislações correlatas;
Manter sigilo e ética profissional;
Cumprir e zelar pela execução do Regimento Interno e das normativas vigentes;
Zelar pela manutenção e conservação patrimonial da Unidade;
Proceder ao controle de escalas e a emissão de relatórios mensais;
Prestar informações aos demais profissionais sobre o adolescente, para compor os
relatórios e estudos de caso;
Acompanhar as demandas dos socioeducandos que já foram encaminhadas aos setores
específicos;
Tomar conhecimento dos relatos diários contidos no Livro de Ocorrências;
Comunicar de imediato ao Coordenador as ocorrências relevantes que possam colocar em
risco a segurança da Unidade, dos socioeducandos e dos funcionários;
Coordenar o trabalho da equipe dos educadores sociais;
Elaborar em conjunto com o Coordenador as escalas de plantões e férias dos educadores
sociais;
Fomentar ações visando à realização de cursos de capacitação e formação dos
profissionais envolvidos no atendimento;
Apurar as transgressões disciplinares dos socioeducandos em conjunto com a comissão
disciplinar;
Definir rotas e percursos de modo a garantir a economia de combustível e otimização do
uso do veículo;
Respeitar a legislação, normas e recomendações de direção defensiva;
Comunicar com emergência o Coordenador, quando dos momentos de crise, para que
juntos possam traçar estratégias para resolver o problema.

6.1.5 Técnicos administrativos
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

Realizar o controle de notas fiscais e prestação de contas;
Auxiliar nas compras de materiais de consumo e controle de patrimônio;
Providenciar a solicitação mensal de materiais de consumo, expedientes e pedagógicos;
Emitir requisições e proceder ao controle do material recebido;
Elaborar prestação de contas, requerimento de férias, licenças e demais documentação de
pessoal;
Proceder ao controle de ponto e a emissão de relatórios mensais;
Coordenar as ações relativas à utilização dos veículos, gastos com materiais de consumo,
com serviços de terceiros e realização de pequenos reparos;
Encaminhar máquinas e equipamentos para conserto;
Supervisionar as ações executadas através da contratação de prestadores de serviços;
Supervisionar o funcionamento das áreas de cozinha, lavanderia, rouparia, motorista,
portaria, serviços gerais e almoxarifado;
Reproduzir documentos e expedir correspondências.
Controlar o material do almoxarifado e a distribuição dos mesmos;
Supervisionar e controlar o abastecimento da cozinha;
Realizar o relatório constando as necessidades de suprimento de vestuário, roupa de cama
e banho, utensílios de copa e cozinha, materiais pedagógicos, esportivos, recreativos,
materiais para oficinas e outros, sempre que solicitado;
Supervisionar o controle dos estoques das mercadorias no almoxarifado;
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XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.

Providenciar a solicitação mensal de materiais de consumo, tais como: gêneros
alimentícios, materiais de higiene, materiais de limpeza, materiais de hotelaria, bem como
os materiais de expediente;
Receber e conferir as mercadorias, de acordo com as notas fiscais emitidas, organizandoas no almoxarifado;
Manter registros e controles de consumo de gêneros alimentícios, produtos de higiene,
limpeza, entre outros;
Controlar o uso e funcionamento de materiais permanentes, providenciando a baixa por
inservibilidade quando necessário.
Atender e disponibilizar o material necessário e solicitado pelo Gestor do contrato e pela
Comissão de Monitoramento e Avaliação.

6.1.6 Educador social
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

Registrar as ocorrências no relatório diário de cada plantão;
Responsabilizar-se pela segurança dos socioeducandos internos e de todos que participam
da dinâmica da Unidade;
Fornecer informações relevantes para a construção do Plano Individual de Atendimento –
PIA e SISE;
Zelar pela disciplina dos socioeducandos nas diversas atividades desenvolvidas na
unidade;
Orientar e participar do processo socioeducacional, monitorando todas as atividades
desenvolvidas pelo adolescente, zelando pela segurança socioeducativa;
Acompanhar os socioeducandos nas atividades externas, respeitando a escala de plantão
ou quando solicitado;
Trabalhar de forma articulada e integrada com a equipe técnica e os demais setores da
unidade;
Levar ao conhecimento do superior imediato os casos graves de infração de disciplina;
Seguir as normas contidas no plano de trabalho obedecendo à escala de serviço;
Participar de reuniões técnicas e administrativas sempre que convocado pela coordenação;
Manter o zelo e a responsabilidade sobre todos os materiais e as chaves das instalações da
unidade, bem como os de uso comum aos internos;
Executar outras atividades compatíveis com o cargo, como escolta e transporte dos
socioeducandos quando se fizer necessária.
Monitorar o sistema de vigilância por câmeras;
Realizar ronda noturna nas dependências da Unidade.

6.1.7 Das atribuições profissionais das áreas técnicas
A equipe técnica interdisciplinar é composta por assistente social, psicólogo, pedagogo e advogado.
Esta equipe tem como funções comuns as seguintes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Realizar o acolhimento do adolescente;
Realizar estudo de caso e elaborar relatório técnico na perspectiva interdisciplinar;
Coordenar trabalho de grupo, com os socioeducandos, motivando-os na reflexão de seu
processo de desenvolvimento;
Participar de reuniões técnicas e administrativas, sempre que solicitado;
Acompanhar os socioeducandos em audiências na Promotoria de Justiça e no Juizado;
Zelar pela garantia de acesso ao defensor técnico;
Elaborar o Plano Individual de Atendimento - PIA juntamente com a participação do
adolescente, pais ou responsável legal, submetido à homologação judicial;
Realizar visitas domiciliares, com o propósito de qualificar o atendimento destinado aos
socioeducandos e suas famílias;
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IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.

Atender individualmente e de forma grupal os socioeducandos, a fim de garantir os
direitos estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei do SINASE;
Acompanhar os socioeducandos, quando solicitados a prestar depoimento na corregedoria
ou em delegacias;
Atender às famílias, objetivando o fortalecimento e/ou resgate dos vínculos familiares,
inserindo-as no processo socioeducativo do adolescente;
Responsabilizar-se pela atualização de dados no SIPIA/SINASE – Sistema de Informação
para a Infância e Adolescência e no SISE - Sistema de Informação Socioeducativo;
Estabelecer contato com a Promotoria, Juizado e Defensoria, objetivando conhecer a
situação processual do adolescente;
Acompanhar, pelo prazo estabelecido no Regimento Interno da Unidade, os adolescentes
que receberam progressão de medida;
Acompanhar o tratamento dos socioeducandos que foram encaminhados para as
comunidades terapêuticas;
Elaborar projetos que visem qualificar o atendimento socioeducativo na unidade visando
estabelecer parcerias com outros órgãos nas instâncias municipal, estadual e/ou federal
(CMDCA FIA, TJSC, MPSC, CIEE, SENAI, SESI, Universidades, etc.);
Participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico, Regimento Interno e demais
documentos solicitados pelo DEASE;
Integrar a Comissão Disciplinar, quando solicitado;
Garantir ao adolescente com transtorno mental, incluindo aquele que faz uso abusivo de
álcool e outras drogas, o acesso ao atendimento de assistência integral à saúde mental,
promovendo articulação com a rede de atendimento, quando necessário;
Garantir que as ações desenvolvidas com os socioeducandos sejam de cunho educativo;
Coletar informações pertinentes ao desempenho do adolescente na vivência da medida,
para elaboração de pareceres e relatórios técnicos com sugestões de novas perspectivas de
vida e inserção social;
Possibilitar ao adolescente a inclusão em atividades compatíveis com suas aptidões;
Acompanhar e coletar informações quanto à construção de conhecimento, avanços e
entraves, apontando alternativas no processo de aprendizagem do adolescente;
Realizar avaliação constante visando continuidade, inclusão ou alteração de atividades
realizadas na unidade, sob o aspecto de garantir e facilitar o desenvolvimento do
adolescente e o seu retorno à família e à comunidade;
Promover ações na perspectiva da interdisciplinaridade;
Informar a Coordenação da Unidade quaisquer situações de violência perpetrada contra os
socioeducandos atendidos na Unidade.

6.1.7.1 Atribuições do psicólogo
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Contribuir na organização do cotidiano institucional e suas rotinas;
Atuar no sentido de garantir o direito à dignidade, considerando as peculiaridades da
adolescência da restrição de liberdade;
Atuar em consonância com as “Referências técnicas para a atuação de psicólogos no
âmbito das medidas socioeducativas em unidades de semiliberdade”;
Participar ativamente das ações socioeducativas da unidade de atendimento;
Realizar em conjunto com os demais integrantes da equipe técnica o plano individual de
atendimento - PIA, SIPIA SINASE e SISE;
Intervir nos casos em que o adolescente apresenta sofrimento psíquico e em situações de
violências, realizando diagnóstico inicial, estudo de caso e encaminhamento aos serviços
da rede de atendimento em saúde mental;
Proceder ao registro sistemático das informações acerca do trabalho prestado, normas para
o exercício profissional do psicólogo;
Elaborar relatório avaliativo de acompanhamento do adolescente de forma
interdisciplinar;
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IX.
X.

XI.
XII.
XIII.

Emitir laudos e pareceres quando necessários e a pedido de autoridade judiciária, de
acordo com a Resolução do Conselho Federal de Psicologia n° 007/2003;
Desenvolver trabalho em grupo com os socioeducandos, objetivando fomentar discussões
de temáticas relacionadas à fase de desenvolvimento, ao mercado de trabalho, ao projeto
de vida, aos vínculos familiares, ao exercício da cidadania, à vivência cotidiana na
condição de restrição de liberdade, entre outros;
Acompanhar os socioeducandos nas consultas médicas relacionadas à área da Psiquiatria e
Saúde Mental;
Realizar avaliação psicológica do adolescente, apontando os encaminhamentos
necessários e adequados ao caso;
Prestar atendimento individualizado, acompanhando o adolescente na construção de seu
projeto de vida.

6.1.7.2 Atribuições do assistente social
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Promover o Acolhimento do adolescente e iniciar a elaboração do Plano Individual de
Atendimento;
Atendimento individual e/ou grupal dos socioeducandos para conhecimento e intervenção
em sua realidade social;
Realizar acompanhamento familiar através dos instrumentos técnico-operativos da
profissão (estudo social, entrevistas/abordagens, visitas domiciliares e/ou à comunidade);
Acompanhar as informações pertinentes ao processo judicial do adolescente, bem como
elaborar relatórios e pareceres técnicos;
Providenciar os documentos, necessários ao exercício da cidadania, dos socioeducandos
que não os possuírem;
Elaborar planos, projetos e planejamentos específicos do setor;
Participar de reuniões técnicas de estudo de caso;
Promover ações na perspectiva da interdisciplinaridade.
Articular parcerias com programas, projetos e serviços do Sistema de Garantia de
Direitos;
Elaborar projetos visando à reinserção do adolescente no retorno ao convívio comunitário;
Oportunizar espaços de campo de estágio do curso de serviço social, desenvolvendo as
atividades de supervisão.

6.1.7.3 Atribuições do pedagogo
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Planejar, coordenar e desenvolver as ações da área pedagógica da unidade, incluindo as
atividades escolares, oficinas formativas, ocupacionais e profissionalizantes, recreativas,
culturais, esportivas e de lazer;
Realizar a programação das atividades pedagógicas, formação das turmas e
acompanhamento das atividades, envolvendo a família e/ou responsável legal e a
comunidade;
Articular parcerias com programas, projetos e serviços da Rede de Atendimento;
Elaborar o plano de atividades proporcionando atividades diversificadas, garantindo
equidade de acesso e observar as especificidades regionais da localidade, onde a unidade
está situada;
Avaliar o desempenho dos socioeducandos nas atividades escolares e pedagógicas, junto
aos professores e instrutores;
Elaborar relatório técnico;
Organizar, supervisionar e avaliar as ações desenvolvidas pelos professores, instrutores e
auxiliares nas áreas de escolarização, profissionalização, atividades recreativas, culturais e
de lazer;
Requisitar histórico escolar do adolescente e informação sobre o seu processo escolar
junto ao estabelecimento de ensino no qual esteve inserido;
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IX.

X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.

Providenciar e encaminhar histórico escolar ou qualquer outro documento necessário para
a inserção escolar ou no mercado de trabalho, do adolescente que tenha recebido
substituição de medida socioeducativa, transferência ou que tenha sua medida
socioeducativa extinta;
Coordenar as políticas públicas de profissionalização, qualificação profissional e de
inclusão produtiva na Unidade de Atendimento;
Coordenar e acompanhar os processos avaliativos do Ministério da Educação e Secretarias
Estadual e Municipal de Educação;
Promover parcerias para a elevação do nível de escolaridade e continuidade dos estudos
após a saída dos socioeducandos da Unidade de Atendimento;
Participar da construção do PIA e atualização do SIPIA SINASE e SISE;
Promover e coordenar as reuniões pedagógicas;
Prestar atendimento individualizado e em grupo;
Aprovar os planos de aula encaminhados pelos professores.

6.1.7.4 Advogado
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Prestar assistência jurídica ao adolescente em conflito com a Lei em conformidade com a
legislação vigente;
Promover ações junto à equipe técnica na perspectiva da interdisciplinaridade;
Acompanhar processos judiciais dos socioeducandos;
Participar das audiências, instruir os socioeducandos e atuar nas Varas da Infância e
Juventude ou respectivas Varas responsáveis pelo processo;
Peticionar a cessação, suspensão ou prorrogação da medida socioeducativa e saídas
temporárias;
Assessorar e orientar os profissionais da Unidade nos assuntos relacionados com os
conhecimentos técnico-especializados da categoria;
Emitir pareceres de natureza jurídica, quando solicitado, desde que relacionados a
assuntos específicos da unidade;
Programar, organizar, coordenar, executar e controlar as atividades relacionadas ao
assessoramento jurídico da unidade;
Participar de comissões disciplinares ou de sindicâncias;
Fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades;
Orientar sobre o cumprimento de normas e legislação.

6.1.7.5 Atribuições dos instrutores.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Fornecer informações relevantes para a construção do Plano Individual de Atendimento –
PIA;
Respeitar o quadro de atividades da Unidade;
Adaptar as atividades propostas ao nível de escolaridade dos socioeducandos, visando o
desenvolvimento das suas capacidades intelectuais, competências e habilidades;
Responsabilizar-se pelo planejamento das aulas e atividades a serem ministradas;
Participar das reuniões técnicas e administrativas quando solicitado;
Participar de eventos de capacitação e formação profissional;
Executar juntamente com os socioeducandos, a conservação do espaço físico e
equipamentos utilizados;
Informar ao setor pedagógico e acatar as orientações da unidade a respeito das ações a
serem desenvolvidas com os socioeducandos, bem como a avaliação das mesmas;
Desempenhar outras atividades inerentes as suas atribuições quando solicitado pela
Coordenação Técnica.
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6.1.8 Serviços gerais
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Realizar o trabalho de forma integrada e articulada com os demais setores da unidade;
Participar de eventos de capacitação e formação profissional, de acordo com sua atuação;
Responsabilizar-se pela limpeza das áreas da Unidade;
Primar pela higiene dos ambientes;
Responsabilizar-se pelos equipamentos utilizados.
Solicitar ao setor administrativo a reposição de material de hotelaria (toalhas de banho e
rosto, lençol, fronha, travesseiro e cobertor);
Comunicar ao setor administrativo a necessidade de manutenção dos equipamentos
utilizados;
Lavar as roupas de banho e cama com a frequência estabelecida pela unidade;
Disponibilizar vestuário para os socioeducandos, quando solicitado;
Efetuar o controle de entrega e devolução de material de hotelaria, os quais serão
utilizados pelos socioeducandos;

6.1.9 Motorista
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Realizar o trabalho de forma integrada e articulada com os demais setores da unidade;
Participar de eventos de capacitação e formação profissional;
Zelar pelo abastecimento, conservação e limpeza de veículos;
Solicitar ao setor administrativo providências com relação a conserto e manutenção
imediata dos veículos utilizados;
Ter conhecimento mínimo a respeito do veículo que conduz (mecânico e elétrico);
Obedecer aos procedimentos para prestação de contas de viagens efetuadas;
Obedecer às leis e normas de trânsito;
Manter validade da carteira de habilitação e todos os documentos necessários para o
desempenho de suas atribuições em conformidade com a legislação vigente;
Zelar pela integridade física dos ocupantes do veículo.

6.1.10 Cozinheiras
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Realizar o trabalho de forma integrada e articulada com os demais setores da unidade;
Zelar pelas condições de armazenamento, manipulação e conservação dos alimentos;
Preparar os alimentos conforme cardápio nutricional orientado pelo setor de nutrição da SAP,
mantendo a qualidade dos mesmos;
Comunicar com antecedência ao setor de almoxarifado a necessidade de reposição do estoque,
como também a validade dos produtos perecíveis;
Manter a conservação e higiene do ambiente, equipamentos e utensílios, acondicionando
corretamente o lixo;
Responsabilizar-se pela preparação de alimentos especiais para os socioeducandos que
necessitarem de dieta específica;
Efetuar o controle de entrega e devolução dos utensílios de cozinha;
Solicitar ao setor administrativo a necessidade de manutenção e/ou reposição de utensílios e
equipamentos de cozinha, quando houver necessidade;
Adotar condutas profissionais em conformidade com a legislação da Vigilância Sanitária.
Participar de eventos de capacitação e formação profissional, principalmente curso de
manipulação de alimentos e de aproveitamento integral de alimentos;
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7. METODOLOGIA DA EXECUÇÃO
Para a execução das ações propostas será necessária à manifestação do interesse da Organização
Parceira através da Proposta de Trabalho, contendo informações que atendam o desenvolvimento de
atividades pedagógicas, oficinas e cursos profissionalizantes, atividades das rotinas internas, propostas
de articulação da rede de atendimento externo (atendimento a saúde, educação, assistência social,
profissionalização, lazer e outras existentes do âmbito municipal, estadual e/ou federal).
8. CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS
8.1 Justificativa dos critérios utilizados
Os critérios determinados para a pontuação das propostas foram escolhidos a partir dos elementos
orientadores constantes no Estatuto da Criança e do Adolescente em consonância com o SINASE, de
forma que as propostas selecionadas contribuam para a consolidação do sistema socioeducativo.
Para critério de classificação, serão atribuídas pontuações, conforme o item 8.2. abaixo:
8.2 Apresentação dos critérios de avaliação
A pontuação das propostas apresentadas será obtida por meio do somatório de pontos dos critérios
discriminados.
As propostas das Organizações Parceiras serão classificadas em ordem decrescente de pontuação,
conforme critérios de avaliação constantes no quadro abaixo:

Nº REQUISITO
1

2

CRITÉRIO

Qualidade da
Proposta de
Trabalho

Avaliação
Proposta
Trabalho

1.1 Apresentação de proposta do cronograma
das
rotinas
diárias
da
Unidade
Socioeducativa
(incluindo
atividades
pedagógicas).
1.2 Apresentação da proposta de 06 (seis)
oficinas socioeducativas ocupacionais e/ou
profissionalizantes a serem desenvolvidas
pelos socioeducandos (anual).
1.3 Proposta de trabalho em conformidade
com o edital, contendo todos os itens
elencados.
1.4 Apresentação de 04 (quatro) projetos
visando à capitação de recursos junto aos
Órgãos da esfera municipal, estadual e
federal (anual) em consonância com as
diretrizes do SINASE.
da 2.1 Apresentação de instrumentos de
de avaliação da proposta de trabalho.

3 Equipe
profissional
interdisciplinar

3.1 Proposição de quadro de recursos
humanos a laborar na unidade baseado na
tabela I deste Termo.
ITEM ELIMINATÓRIO

PONTUAÇÃO PONTUAÇÃ
0
O
1,0

PONTUAÇÃ
O
2,0
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4

Valor
proposta

3.2
Se a apresentação do quadro de
profissionais é compatível com a execução
do
plano
de
trabalho
apresentado
(especificação das funções, atividades e carga
horária).
3.3 Proposta que contemple a previsão de
curso de formação inicial para os servidores
em consonância com as diretrizes dos eixos
do caderno do SINASE e 02 (dois) cursos de
formação continuada, além das ofertadas pelo
Estado aos profissionais que atuam nas
unidades de atendimento socioeducativas.
3.4 Definição dos parâmetros e métodos a
serem utilizados para a contratação dos
profissionais que atuam no cotidiano
socioeducativo (entrega de currículos,
entrevistas, exigência de cursos préestabelecidos, etc.).
da 4.1 Adequação do orçamento ao cronograma
de execução.
4.2 Será avaliada a coerência entre a
distribuição de recursos e custos descritos
com as ações prioritárias propostas pela
organização parceira.
4.3 Valor global da proposta.
Total da pontuação

AVALIAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA
ITEM
1
1.1

1.2

1.3

1.4

FATORES
Qualidade da Proposta de Trabalho
Apresentação de proposta do cronograma das rotinas diárias da Unidade (incluindo atividades
pedagógicas).
Não apresentou: 0
Apresentou sem horário específico ou descrição da rotina: 1,0
Apresentaram horários e atividades específicas: 2,0
Apresentação da proposta de 06 (seis) oficinas socioeducativas ocupacionais e/ou profissionalizante a
serem desenvolvidas pelos socioeducandos (anual).
Não apresentou: 0
Apresentou de 01 a 03 modalidades: 1,0
Apresentou de 04 a 06 modalidades: 2,0
Proposta de trabalho em conformidade com o edital, contendo todos os itens elencados.
Não apresentou: 0
Apresentou com ausência de itens: 1,0
Apresentou na totalidade: 2,0
Apresentação de 04 (quatro) projetos visando à capitação de recursos junto aos Órgãos da esfera
municipal, estadual e federal (anual) em consonância com as diretrizes do SINASE.
Não apresentou: 0
Apresentou de 01 a 02 projetos: 1,0
Apresentou de 03 a 04 projetos: 2,0
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2
2.1

Avaliação da Proposta de Trabalho
Apresentação de instrumentos de avaliação do plano de trabalho.
Não apresentou: 0
Apresentou com ausência de algum dos itens: 1,0
Apresentou na totalidade: 2,0

3
3.1

Equipe profissional interdisciplinar
Proposição de quadro de recursos humanos a laborar na unidade baseado na tabela I deste Termo.
ITEM ELIMINATÓRIO
Não apresentou: 0
Apresentou: 2,0
Se a apresentação do quadro de profissionais é compatível com a execução do plano de trabalho
apresentado (especificação das funções, atividades e carga horária).
Não apresentou: 0
Apresentou com alguma incompatibilidade: 1,0
Apresentou atendendo o requisito: 2,0
Proposta que contemple a previsão de curso de formação inicial e 02 (dois) cursos de formação
continuada, além das ofertadas pelo Estado aos profissionais que atuam nas unidades de atendimento
socioeducativas.
Não apresentou: 0
Apresentou com ausência de algum dos cursos: 1,0
Apresentou de forma completa: 2,0
Definição dos parâmetros a serem utilizados para a contratação dos profissionais que atuam no
cotidiano socioeducativo (entrega de currículos, entrevistas, exigência de cursos pré-estabelecidos,
etc.).
Não apresentou: 0
Apresentou: 2,0

3.2

3.3

3.4

4
4.1

4.2

4.3

Valor da proposta
Adequação do orçamento ao cronograma de execução.
Não apresentou: 0
Apresentou o quadro incompleto: 1,0
Apresentou o quadro completo: 2,0
Será avaliada a coerência entre a distribuição de recursos e custos descritos com as ações prioritárias
propostas pela organização parceira.
Não apresentou: 0
Apresentou os quesitos: 2,0
Valor global da proposta.
Não apresentou: 0
Apresentou: 2,0
Havendo empate de classificação, será mais bem colocada a Organização Parceira que obtiver a maior
pontuação no item 1.1 acima. Caso o empate persista, será utilizado o mesmo critério para as alíneas
subsequentes.
9. VEÍCULOS
Nas unidades em que já se encontra algum veículo cedido pela Concedente, este ficará à disposição até
a transição para os veículos locados, por um prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da assinatura
do contrato, devendo devolvê-lo nos moldes do Termo de Cessão de Uso assinado.
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9.1 Da locação de veículo
9.1.1 A Concedente disponibilizará de um valor médio de mercado para a locação de 01 veículo que
deverá seguir os seguintes critérios de especificações técnicas descritas abaixo:
9.1.1.1 Veículo zero quilômetro, modelo Hatch, ano de fabricação 2020 ou superior;
9.1.1.2 Motor bicombustível (etanol/gasolina) e tanque com capacidade mínima de 45 litros;
9.1.1.3 Potência mínima de 65 CVNBR e 950 cilindradas;
9.1.1.4 Caixa de câmbio com 04 marcha à frente e 01 a ré;
9.1.1.5 Capacidade para 05 (cinco) passageiros;
9.1.1.6 Direção hidráulica ou elétrica;
9.1.1.7 Ar condicionado original de fábrica;
9.1.1.8 04 (quatro) portas laterais e porta malas com capacidade mínima de 250 litros;
9.1.1.9 Rádio AM/FM/USB;
9.1.1.10 Alarme, travas e vidros elétricos;
9.1.1.11 Desembaçador do vidro traseiro;
9.1.1.12 Protetor de cárter;
9.1.1.13 Tapetes de borracha;
9.1.1.14 Cor branca.
9.1.2 Antes da contratação da empresa de locação do Veículo pela OSC, deverão ser realizados três
(03) orçamentos que cumpram os dispostos acima, a empresa que apresentar o menor valor deverá ser
a escolhida para firmar o contrato.
9.1.3 Todos os documentos decorrentes do Contrato de locação do veículo, bem como a cópia da
apólice do Seguro deverão ser encaminhados ao DEASE no prazo de até 07(sete dias);
9.1.4 O veículo deve atender de forma plena o Código de Trânsito Brasileiro (Lei Nº 9.503, de 23 de
Setembro de 1997);
9.1.5 Durante a vigência do Contrato, a empresa contratada deverá arcar com todas as taxas e despesas
relativas ao licenciamento do veículo, bem como o envio da documentação à contratante;
9.1.6 As condições para contratação de empresa para locação de veículos deverão obedecer às
seguintes regras:
9.1.6.1 Quilometragem de rodagem livre;
9.1.6.2 É de responsabilidade da locadora, além do pagamento do seguro obrigatório, pagamento de
seguro total dos veículos locados, com franquia não superior a 2% (dois por cento) do valor do veículo
sinistrado, tornando-se por referência o valor do veículo pela tabela FIPE;
9.1.6.3 É de responsabilidade da locadora o pagamento de seguro dos veículos locados, contratado no
mercado, sem participação da contratante;
9.1.6.4 A locadora deverá disponibilizar serviço próprio de assistência 24 (vinte e quatro) horas ao
usuário, 7 (sete) dias por semana, por meio de central de Discagem Direta Gratuita (0800);
9.1.6.5 A locação deverá incluir toda e qualquer revisão ou manutenção preventiva e corretiva, demais
impostos e taxas;
9.1.6.6 Toda e qualquer manutenção preventiva/corretiva, correrão por conta exclusiva da contratada;
9.1.6.7 A locação deverá contemplar prestação de assistência técnica permanente para garantir a
segurança e o perfeito desempenho dos veículos, excluído o combustível e as eventuais multas de
trânsito;
9.1.6.8 Em caso de manutenção preventiva, corretiva ou de sinistro dos veículos, colocar à disposição
da contratante, em substituição, sem ônus adicionais, pelo período necessário, veículo de modelo
igual, similar ou superior, com as mesmas características, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro)
horas;
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9.1.6.9 As infrações à legislação de Trânsito deverão ser tratadas da seguinte forma:
9.1.6.9.1 A empresa contratada, sempre que receber autuações de infrações de trânsito, deverá
encaminhá-la ao contratante, para que este identifique o condutor responsável pela infração;
9.1.6.9.2 A autuação de infração de trânsito deverá ser entregue ao contratante em, no máximo, 10
(dez) dias úteis, antes do prazo estabelecido pelo órgão de trânsito competente para identificação do
condutor;
9.1.6.9.3 Caberá ao contratante enviar ao órgão de trânsito competente, dentro do prazo legal, a
documentação necessária que possibilite a identificação do condutor infrator;
9.1.6.9.4 Caberá ao contratante efetuar o pagamento de multas até o seu vencimento e encaminhar o
comprovante de pagamento a empresa contratada;
9.1.6.9.5 O pagamento de multas deverá ser feito obrigatoriamente pelo contratante e nunca por meio
de reembolso a contratada;
9.1.6.9.6 Os veículos deverão ser substituídos ao atingirem 80.000 km (oitenta mil quilômetros) ou 02
(dois) anos de uso;
9.1.6.9.7 Os veículos substitutos após atingirem os 80.000 km ou 02 anos de uso, deverão ser zero
quilometro e possuir as características mínimas previstas neste termo;
9.1.6.9.8 O Veículo reserva não necessita ser zero quilometro, mas deverá respeitar as especificações
técnicas constantes no Termo do contrato e estar em boas condições de uso.
9.1.7 Os veículos devem permanecer na unidade em período integral não podendo ser utilizado para
outros fins. É proibido utilizar o veículo para serviços particulares, comunicando ao DEASE, sob pena
de responsabilidade, as ocorrências de seu conhecimento neste sentido.
10. DOS BENS
Os bens móveis e imóveis de propriedade do Estado, já disponibilizados na Unidade de atendimento
socioeducativo, com o respectivo patrimônio afixado ou não, deverão ser conservados e mantidos pela
Organização Parceira com devido zelo, devendo ser devolvidos à Concedente quando do encerramento
da parceria, sob pena de ressarcimento futuro, em juízo ou fora dele;
10.1 Bens móveis
10.1.1 Os bens materiais e equipamentos recebidos por doação para a Organização Parceira visando o
atendimento socioeducativo deverão passar pelo crivo do Gestor da Parceria/Gerente e após o aceite
serão encaminhados para serem incorporados ao patrimônio do Estado, devendo permanecer à
disposição da Unidade de Atendimento Socioeducativo para assegurar a continuidade da ação.
10.1.2 Os bens adquiridos pela Organização Parceira com recursos deste Termo de Colaboração não
compõem o patrimônio desta e deverão ser utilizados em conformidade com o objeto do mesmo,
destinando-se ao uso exclusivo da Concedente, sendo vedada a sua utilização para uso pessoal a
qualquer título.
10.1.3 As Notas Fiscais de aquisições e termos de doações de bens deverão passar pelo crivo do
Gestor da Parceria/Gerente e após o aceite serem enviadas para o DEASE, via SGPe, para serem
patrimoniadas pela Concedente, devidamente identificadas com o adesivo a ser recebido pelo Estado
conforme regulamentado pelo setor competente.
10.1.4 Ficará para a Concedente a titularidade dos bens remanescentes desta parceria que tenham sido
adquiridos, produzidos ou transformados com recursos repassados pela Concedente.
10.1.5 Quando da assinatura do Termo de Colaboração será apresentada a relação do mobiliário e
equipamentos constantes na Unidade Socioeducativa.
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10.1.5.1 O mobiliário referente à Casa de Semiliberdade de Caçador será disponibilizado, transportado
e entregue pelo Dease à futura instalação da Unidade, quando da assinatura do contrato de locação.
10.1.6 A Organização Parceira se responsabiliza pela realização da manutenção e conservação
periódica, preventiva e corretiva nos equipamentos, máquinas, motores e outros afins, de acordo com
as especificações de cada fabricante, através da empresa especializada.
10.1.7 Durante a vigência deste Termo de Colaboração, poderão ser destinados à Organização Parceira
bens públicos necessários ao seu cumprimento. Os bens deverão ser disponibilizados por meio do
próprio Termo de Colaboração, de permissão de uso ou de instrumento equivalente.
10.2 Bens imóveis
10.2.1 É responsabilidade da Organização Parceira a manutenção predial, com vistas à apresentação,
higiene e segurança do complexo predial (conservação, monitoramento, alvarás, etc.) fornecendo todos
os recursos humanos e materiais.
10.2.2 Ficará a cargo da Organização Parceira e do Gestor da Parceria/Gerente a vistoria do imóvel
recebido (de propriedade do Estado ou locado) com relatório a ser encaminhado à Comissão de
Monitoramento e Avaliação, bem como ao Gabinete do DEASE.
10.2.3 A conservação, manutenção e devolução (no mesmo estado conforme recebido e de acordo com
os termos pactuados no instrumento firmado com o locatário), dos imóveis locados e utilizados pela
Organização Parceira para a realização do objeto do Termo, fica sob a responsabilidade desta.
10.2.4 A transição entre a Organização Parceira que está prestando o atendimento socioeducativo e a
Organização Parceira que será selecionada no chamamento público, quanto à ocupação do imóvel,
deverá ocorrer num prazo de até 07 (sete) dias, prorrogáveis por igual período.
10.2.4.1 O prazo de transição apontado no item acima, não se aplica a casa de semiliberdade de
Caçador, por se tratar de imóvel locado pela OSC.
10.3 Imóvel locado
A Casa de Semiliberdade já implantada em Caçador está em funcionamento em imóvel alugado pela
atual OSC gestora. Após a assinatura do Termo de Colaboração com a OSC vencedora, esta terá o
prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da data de assinatura do Termo, para locação do imóvel,
podendo ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias, desde que devidamente justificada, momento em que
iniciará o repasse financeiro à OSC. Desta forma, findo o prazo estabelecido, deverá estar apta a
recepcionar os adolescentes em cumprimento da medida de semiliberdade, provendo-lhes o
atendimento, conforme objeto do Termo de Colaboração.
10.3.1 Cumpre ressaltar que, havendo locação, antes do prazo estipulado no item 10.3 acima, a
ocupação e execução do programa ocorrerão de forma imediata.
10.3.2 Em caso de locação, conforme a normativa do SINASE, as especificações que as unidades de
atendimento socioeducativo de semiliberdade devem conter:
10.3.2.1 Considerando um número de até doze adolescentes em cada Unidade de atendimento, no
mínimo deve conter três quartos, sendo sua localização em bairros comunitários e em moradias
residenciais.
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10.3.2.2 Prever espaços para o atendimento técnico individualizado e em grupo, para coordenação
técnica e administrativa, cozinha e área de serviço, quartos e banheiros em número suficientes
conforme projeto pedagógico específico, sem, contudo descaracterizá-la do modelo residencial.
10.3.2.3 Considerar que os quartos sejam ocupados por no máximo quatro adolescentes, atendendo
critérios de conforto, segurança, e viabilidade econômica. Além disso, é necessário um banheiro para
uso exclusivo dos adolescentes e um banheiro exclusivo para uso dos funcionários.
10.3.2.4 A estrutura física das Unidades será determinada pelo projeto pedagógico específico do
programa de atendimento, devendo respeitar as exigências de modo a assegurar a capacidade física,
condições de higiene, de ergonomia e de segurança, garantindo os direitos fundamentais dos
adolescentes.
10.3.2.5 Os encargos decorrentes do contrato de locação obedecerão ao disposto na Lei de Locações,
sendo que estes valores (tributos, taxas e etc.) foram previstos no item locação de imóvel na tabela de
valores de referência.
10.3.2.6 O Dease ficará responsável pelo transporte do mobiliário e a migração dos adolescentes à
futura instalação da Casa de Semiliberdade de Caçador, quando da assinatura do contrato de locação.
11. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
11.1 A SECRETARIA/DEASE obrigar-se-á a:
I.

II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Transferir à Organização Parceira os recursos financeiros previstos para execução do Termo
de Colaboração, de acordo com a sua programação orçamentária e financeira e obedecendo ao
Cronograma de Desembolso constante do Plano de Trabalho; mediante aprovação das contas
anteriores;
Administrar, conforme encaminhamento judicial, a distribuição das vagas solicitadas pelas
Varas da Infância e Juventude de acordo com os critérios da Gerência de Medidas
Socioeducativas do DEASE.
Prestar orientações à Organização Parceira, visando à execução dos objetivos propostos neste
instrumento;
Promover a fiscalização, monitoramento e avaliação da execução do Termo de Colaboração,
por meio do Gestor de Parceria e da Comissão de Monitoramento e Avaliação, que atuará
através de visitas periódicas in loco nas unidades, na forma definida na Lei Federal nº
13.019/14, no Decreto Estadual nº 1196/2017 e no Plano de Trabalho aprovado, zelando pelo
alcance dos resultados pactuados e pela correta aplicação dos recursos repassados;
Analisar a prestação de contas apresentada, adotando as providências necessárias, de acordo
com o resultado verificado e previsão da legislação de referência;
Caberá à Diretoria de Administração e Finanças da SAP examinar e, estando de acordo,
aprovar as prestações de contas da Organização Parceira;
Reter a liberação de recursos financeiros nas hipóteses previstas no art. 48 da Lei Federal nº
13.019/14 e neste instrumento, comunicando o fato à Organização Parceira e fixando-lhe
prazo para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos;
Comunicar à Organização Parceira quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos
públicos ou outras impropriedades de ordem técnica ou legal, fixando prazo para saneamento
ou apresentação de esclarecimentos e informações;
Em caso de intervenção, interdição ou embargo da unidade de atendimento, por mais de 45
(quarenta e cinco) dias consecutivos, o repasse financeiro poderá ser suspenso, conforme o
caso, no todo ou em parte, observando o número de socioeducandos que cumprem a medida,
pelo período que se fizer necessário, até que a irregularidade seja suprida, sendo designado
provisoriamente, um interventor ou Coordenador pelo Estado; em tais casos, quando
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X.
XI.

XII.
XIII.

XIV.
XV.
XVI.

XVII.
XVIII.

ocorrerem interdição por obras em propriedade do Estado, este designará um responsável ou
fiscal para obra e a unidade designará um responsável pelos móveis mantidos na mesma;
Assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto deste Termo de
Colaboração, no caso de paralisação, de modo a evitar a sua descontinuidade;
Ofertar regularmente, conforme cronograma da instituição, por meio da ACAPS/SAP, a
capacitação e o aperfeiçoamento profissional dos funcionários das entidades conveniadas,
visando à qualificação de todos os envolvidos no Sistema Socioeducativo do Estado de Santa
Catarina;
Fornecer orientação nutricional quanto ao cardápio e estrutura dos ambientes de preparo da
alimentação, bem como, dos materiais utilizados para a preparação dos alimentos, através da
Coordenação de Alimentos e Nutrição – Conutri da SAP;
Aplicar as sanções previstas no art.61 do Decreto Estadual n° 1196/2017, quando a execução
da Parceria estiver em desacordo com o Plano de Trabalho e disposições da legislação
específica, bem como as sanções previstas no art. 25 do Decreto 1.106/2017 quanto à
responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a
administração pública, nacional ou estrangeira;
Promover as publicações necessárias à transparência e divulgação das ações realizadas no
âmbito da Parceria, observados a forma e os prazos previstos na legislação de referência;
Prorrogar, de ofício, a vigência do Termo de Colaboração, quando houver atraso na liberação
dos recursos, limitada à prorrogação ao exato período do atraso verificado, desde que ainda
seja possível a execução do objeto;
Elaborar parecer sobre a prestação de contas da Entidade, a fim de atender os princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade, conforme
art.48 da Lei de Responsabilidade fiscal e avaliar se houve aplicação correta dos recursos no
Plano de Trabalho apresentado e no art. 59 da Lei de nº 13.019 de 03/07/2014;
Designar Gestor de Contrato que coordenará e fiscalizará o objeto pactuado.
O Dease ficará responsável pelo transporte do mobiliário e a migração dos adolescentes à
futura instalação da Casa de Semiliberdade de Caçador, quando da assinatura do contrato de
locação.

11.2 A Organização Parceira obrigar-se-á a:
I.
II.
III.

IV.
V.

VI.
VII.

Comprometer-se a manter a quantidade de vagas propostas ao atendimento de
socioeducandos, estipuladas no Plano de Trabalho do Termo de Colaboração;
Contratar e manter na unidade uma equipe constituída conforme apresentado na proposta e
respeitando o estipulado na tabela I, os quais desenvolverão suas atividades, exclusivamente,
na unidade contratada.
Garantir o atendimento dos profissionais da área técnica aos socioeducandos, conforme
preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA e o Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo - SINASE e em consonância com o Regimento Interno da
unidade de atendimento socioeducativo devidamente aprovado pelo DEASE, seguindo
rigorosamente os procedimentos de cada segmento profissional e de controle;
Garantir que todos os serviços não sofram descontinuidade por ausência ou impedimento de
comparecimento dos profissionais contratados, como férias, enfermidade, e/ou outros eventos;
Efetuar o pagamento do piso salarial dos profissionais, que deverá obedecer ao estabelecido
em Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho válido no Estado de Santa Catarina, bem
como, sua jornada de trabalho, prevalecendo às normas legais em relação à carga horária
prevista na Tabela I, sendo vedado o pagamento de salário inferior ao equivalente a 02 (dois)
salários mínimos mensais para cada profissional da equipe técnica e dos educadores sociais;
Certificar que todos os profissionais disponibilizados pela Organização Parceira para execução
de serviços técnicos possuam a diplomação exigida na sua área específica;
Fica vedada a terceirização de qualquer profissional que compõe o quadro de profissionais
previsto no Termo de Colaboração;
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Encarregar-se pela correta aplicação dos recursos e bens recebidos, conforme cronograma de
desembolso, que não poderão ser destinados a quaisquer outros fins, nem repassados a
terceiros, de direito público ou privado, sob pena de rescisão do Termo de Colaboração e
responsabilização de seus dirigentes conforme previsão legal;
Prestar contas dos recursos recebidos, observando as regras previstas na Lei Federal nº
13.019/14 e no Decreto Estadual nº 1196/17, além dos prazos e normas de elaborações
constantes do Plano de Trabalho no Termo de Colaboração;
Manter conta corrente específica junto ao estabelecimento bancário indicado – Banco do
Brasil;
Ressarcir à Concedente os recursos recebidos, atualizados monetariamente, desde a data do
recebimento, na forma da legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda Estadual, nos
casos de inexecução do objeto da avença ou utilização dos recursos em finalidade diversa da
estabelecida no Termo de Colaboração;
Devolver a Concedente os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes de
aplicações financeiras realizadas, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias da data de
conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, sob pena de imediata instauração de
tomada de contas especial do responsável, providenciada pela Concedente;
Responsabilizar-se, exclusivamente, a Organização Parceira pelo pagamento dos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto, não
implicando em responsabilidade solidária ou subsidiária da Administração Pública Estadual a
inadimplência da OSC em relação aos referidos pagamentos, os ônus incidentes sobre o objeto
da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução;
Comprometer-se pela execução fiel do objeto pactuado, cumprindo rigorosamente os prazos e
as metas estabelecidas quando da utilização dos recursos e prestação de contas junto a
Diretoria Administrativa e Financeira (DIAF) da SAP, em conformidade com as disposições
do Plano de Trabalho, do Termo de Colaboração e disposições legais aplicáveis;
Prestar todos os serviços, conforme Proposta e Plano de Trabalho, mediante a contratação dos
profissionais e pagamento dos respectivos salários, gerenciamento e coordenação dos
trabalhos, ficando proibida a redistribuição dos recursos a outras entidades, congêneres ou
não;
Providenciar uniforme adequado às funções e as condições climáticas aos funcionários bem
como jaleco aos professores e instrutores.
Participar da supervisão e orientação promovida pela Concedente, fornecendo informações ao
Gestor da Parceria e a Comissão responsável pelo monitoramento e avaliação, respeitando as
diretrizes do DEASE.
Oportunizar aos funcionários da unidade, conhecimento do Termo de Colaboração; e
condições para executá-lo;
Promover a participação em encontros, formação ou capacitação propiciados pela Concedente,
aos coordenadores e demais profissionais da unidade, ficando a cargo da Organização
Parceira, através do recurso recebido, todos os custos de deslocamento, hospedagens,
alimentação e demais despesas provenientes do evento;
Manter na unidade, cadastros, prontuários e relatórios individualizados dos adolescentes em
conflito com a lei de modo a permitir o acompanhamento, a supervisão e o controle dos
serviços prestados. Em caso de finalização de contrato, interdição, intervenção ou embargo, os
documentos devem ser encaminhados ao DEASE;
Assegurar-se por efetivar o atendimento ao socioeducando, através do instrumento técnico
denominado Plano Individual de Atendimento – PIA, conforme capítulo IV, art. 52 a 59 da
Lei 12.594/2012;
Comprometer-se pelo preenchimento e atualização dos cadastros, com fotos, bem como o
arquivamento dos respectivos documentos de todos os socioeducandos no Sistema
SIPIA/SINASE e SISE - Sistema de Informação Socioeducativo.
Promover a inserção do socioeducando na educação básica e atividades pedagógicas de acordo
com a parceria com a Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina, através do Termo
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de Cooperação nº 2018/TN1692 ou equivalente, bem como estabelecimento de outras
parcerias garantindo a certificação;
Adquirir e fornecer material didático-pedagógico para desenvolvimento das atividades
socioeducativas;
Responsabilizar-se pela efetivação das oficinas e cursos profissionalizantes mediante o
estabelecimento de parceria com as entidades competentes, ou contratação de profissionais
qualificados e habilitados, garantindo a certificação;
Manter na unidade, estrutura física para funcionamento das oficinas sociopedagógicas;
Responsabilizar-se e garantir a manutenção e a reposição dos bens móveis, imóveis e
equipamentos cedidos pelo Estado, sob pena de implicações legais;
Assegurar, na unidade, estrutura para atendimento da equipe técnica, incluindo-se a
disponibilização de mobiliário e equipamento adequado e individual para os profissionais
técnicos.
Manter na unidade, estrutura física para o gestor da parceria/gerente e/ou a comissão de
monitoramento e avaliação, devendo conter, mobiliário e equipamento adequado e individual;
Viabilizar uma sala para o atendimento técnico aos socioeducandos;
Apresentação de 04 (quatro) projetos visando à capitação de recursos junto aos Órgãos da
esfera municipal, estadual e federal (anual) em consonância com as diretrizes do SINASE.
Garantir o pagamento das contas de água, luz, gás, internet e telefone, individualmente, de
cada Unidade de Atendimento Socioeducativo;
Responsabilizar-se pelo gerenciamento técnico, administrativo e operacional, em consonância
com as diretrizes da legislação vigente e normativas do DEASE;
Garantir e cumprir os direitos de que são titulares os adolescentes privados de liberdade, em
consonância com a Lei 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei nº
12.594/2012 - SINASE;
Comprometer-se com a correta utilização do uso de algema e correlatos durante traslados de
socioeducandos somente conforme previsão da Súmula Vinculante nº 11 exarada pelo
Supremo Tribunal Federal, Decreto Federal 8858/2016, e Decreto Estadual 1188/2017;
Obedecer à hierarquia adotada no Poder Executivo, reportando-se inicialmente e
obrigatoriamente ao DEASE, acerca, informações à imprensa, reclamações, sugestões,
requisições ou quaisquer incidentes que fujam ao cotidiano institucional devendo esses
últimos acontecimentos ser comunicado IMEDIATAMENTE, através dos meios formais de
comunicações internas e/ou correio eletrônico disponibilizado através do seguinte endereço:
gabinete@dease.sc.gov.br;
Investir, no máximo, 20% (vinte por cento) do total repassado mensalmente pela Concedente
em alimentação, sob o risco da aplicação de penalidade;
Adquirir e assegurar o repasse de material de cama, banho, higiene, colchões, travesseiros e
vestuário aos socioeducandos em quantidade suficiente e garantindo a qualidade dos mesmos;
Comprometer-se a pagar todos os ônus decorrentes de aluguel, de multas, combustível,
lubrificantes, para o(s) veículo(s) utilizado(s) exclusivamente na unidade de atendimento
socioeducativo;
Comunicar ao DEASE através dos meios formais, quaisquer avarias decorrentes de sinistro
envolvendo veículos utilizados na Unidade Socioeducativa;
Promover o acesso à internet e a manutenção do sistema informatizado a todos os funcionários
da Unidade, segundo a especificidade de suas funções;
Comprar e disponibilizar aos socioeducandos e/ou familiares, passagens rodoviárias, visando à
visitação e/ou inclusão familiar destes, em consonância com o número de visitas/saídas em
que o adolescente possui direito, conforme previsão legal;
Preparar e fornecer alimentação em quantidade e qualidade adequadas, com cardápio
equilibrado que atenda as necessidades nutricionais conforme orientações do Setor de
Nutrição/CONUTRI/SAP constante do anexo III;
Apresentar ao DEASE comprovante de inscrição das unidades e dos programas nos Conselhos
de direito de origem, conforme legislação;
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Apresentar ao DEASE Regimento Interno e Plano Político Pedagógico – PPP em consonância
com as diretrizes do SINASE, no prazo de 60 dias após o início da vigência do Termo de
Colaboração e, anualmente, nos casos de renovação da parceria;
Resguardar o sigilo, preservar a imagem e o segredo de justiça, conforme determinam os art.
17, 109 Art. 143 e 247 da Lei 8069/90 - ECA;
Obedecer às Normativas para Organização e Funcionamento do Sistema de Atendimento
Socioeducativo em Santa Catarina, elaboradas pelo DEASE em consonância com as diretrizes
do SINASE e ECA;
Responder pela manutenção predial, com vistas à apresentação, higiene e segurança do
complexo predial, responsabilizando-se pelos recursos humanos e materiais;
Assegurar o fornecimento de materiais de expediente e de segurança (Equipamento de
Proteção Individual - EPIs) necessários ao desempenho administrativo e operacional da
unidade de atendimento socioeducativo;
Providenciar a limpeza e desinfecção das caixas d’águas, de gordura e caixas de esgoto em
períodos semestrais ou quando se fizer necessário.
Responsabilizar-se pela manutenção e conservação periódica e/ou sempre que se fizer
necessário, preventiva e corretiva nos equipamentos, máquinas, motores e outros afins, de
acordo com as especificações de cada fabricante;
Comprometer-se com uso de bens móveis e imóveis cedidos pelo Estado única e
exclusivamente para atender à função socioeducativa da Unidade de atendimento, jamais
sendo utilizados para interesses particulares;
Responsabilizar-se para num prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da assinatura do
Termo de Colaboração e Termos Aditivos, quando houver, a conferir o inventário dos bens
móveis e imóveis disponíveis, fazendo manifestação formal ao DEASE;
Manter a guarda dos documentos originais relativos à execução das parcerias pelo prazo de 10
(dez) anos, contados do dia útil subsequente ao da apresentação da prestação de contas ou do
decurso do prazo para a apresentação da prestação de contas;
Responsabilizar-se pelo cadastramento e tramitação de todos os processos administrativos e da
prestação de contas exclusivamente em formato eletrônico no SGP-e conforme dispõe o
Decreto Estadual nº 39 de 21 de fevereiro de 2019.
Divulgar nos seus sítios eletrônicos oficiais e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos
estabelecimentos em que exerçam suas ações, as informações de que trata o art. 11 da Lei
Federal nº 13.019/2014;
Manter, durante a execução da Parceria, as mesmas condições exigidas nos Requisitos para
celebração do Termo de Colaboração constantes nos art. 33 e 34 da Lei Federal nº 13.019/14;
Permitir o livre acesso ao Gestor do Contrato/Gerente, ao Controle Interno, aos membros da
Comissão de Monitoramento e Avaliação, Auditores e Fiscais do Tribunal de Contas e de
Justiça correspondente aos processos, aos documentos e às informações relacionadas a esta
Parceria, bem como aos locais de execução do objeto da parceria;
Identificar o número deste Termo de Colaboração no corpo dos documentos da despesa, e
anexar à prestação de contas a ser entregue no prazo à DIAF, inclusive indicar o valor pago
quando a despesa for paga parcialmente com recursos do objeto;
Observar todos os critérios de qualidade técnica, eficiência, economicidade, prazos e os custos
previstos;
Providenciar a desinsetização e desratização em períodos semestrais ou quando se fizer
necessário;
Manter atualizado o sistema de prevenção de incêndio e segurança na unidade;
Cada unidade deverá contratar serviços de telefonia, necessários ao funcionamento da
unidade, desde que observada à limitação total de R$ 300,00 (trezentos reais) mensais de
gasto, não devendo ser agrupada com outras unidades ou com a Organização Parceira.
A entidade deve manter seu cadastro atualizado no SIGEF, informando especialmente as
alterações em seus atos societários e em seu quadro de dirigentes, enviando uma cópia das
alterações ao DEASE, a cada modificação, via sistema de protocolo eletrônico;
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A obrigação da parceira de não possuir dirigente sobre o qual incida alguma das vedações
previstas nos incisos III e VII do caput do art. 39 da Lei federal nº 13.019, de 2014;
Manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos relativos à execução do
Termo de Colaboração, para fins de fiscalização e acompanhamento dos resultados obtidos;
Poderá contratar serviços de apoio contábil com vistas a receber auxílio na contabilização dos
gastos, no pagamento de pessoal e nas prestações de contas originadas pelas parcerias
decorrentes do Termo de Colaboração da unidade socioeducativa. Os custos com serviços
contábeis não poderão exceder a um salário mínimo e meio.
O abastecimento do veiculo está limitado a 250 (duzentos e cinquenta) litros mensais e é de
total responsabilidade da Organização Parceira, pagos através dos recursos do repasse
financeiro;
As multas, obrigatoriamente, devem ser pagas no vencimento, independente de recurso junto
ao órgão competente.
Adotar as medidas necessárias quanto ao acompanhamento do prazo máximo de 45 (quarenta
e cinco) dias para conclusão dos procedimentos de apuração de ato infracional imputado aos
socioeducandos, realizando os encaminhamentos necessários.

12. DO PRAZO E VIGÊNCIA
12.1 O Termo de Colaboração terá vigência de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado, mediante
interesse das partes, avaliação da autoridade competente e celebração de Termo Aditivo.
13. FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
13.1 O acompanhamento, o controle e a fiscalização da execução serão realizados pelo Gestor da
Parceria/Contrato, a quem compete à emissão do parecer técnico de análise da prestação de contas e do
relatório técnico de monitoramento e avaliação.
Compete também:
13.1.1 Acompanhar e fiscalizar a realização das despesas, verificando a correta e regular aplicação dos
recursos recebidos pela Organização Parceira, para execução do objeto do Termo de colaboração.
13.1.2 Atestar a autenticidade dos documentos fiscais ou comprovantes de despesas, emitidos em
nome da Organização Parceira, que devem conter carimbo conforme orientações da Secretaria de
Estado da Fazenda de Santa Catarina.
13.1.3 Rejeitar documentos comprobatórios das despesas com declarações inexatas, preenchidos de
forma ilegível, com emendas ou rasuras ou que não atendam a legislação vigente.
13.1.4 Fiscalizar os procedimentos referentes às aquisições de materiais e serviços, primando pela
aquisição ou contratação pelo menor preço, precedidas de no mínimo três orçamentos, em
estabelecimentos legalmente constituídos.
13.1.5 Zelar pelo imóvel e equipamentos da Unidade Socioeducativa, verificando as condições de
higiene e limpeza, fiscalizando a realização de manutenção periódica, preventiva e corretiva do prédio
e das instalações hidráulicas, elétricas e sistema de segurança.
13.1.6 Manter atualizado inventário físico dos bens patrimoniais da Unidade Socioeducativa conforme
orientações do DEASE.
13.1.7 Acompanhar e fiscalizar o controle mensal dos materiais de consumo adquiridos pela
Organização Parceira.
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13.1.8 Zelar pela atualização das informações dos Sistemas disponibilizados pela Concedente
(SIPIA/SINASE, SISE e SIGEF).
13.2 O Gestor do Contrato/Gerente será designado pelo DEASE num prazo de até 90 (noventa) dias a
contar da assinatura do Termo de Colaboração.
13.3 Cada unidade terá um Gestor da Parceria conforme previsto na legislação pertinente.
13.4 O Acompanhamento e a Fiscalização serão exercidos pelo Gestor da Parceria/Gerente da Unidade
designado pela Portaria nº __________/GABS/SAP______ publicada no DOE, em _________, que
deverá zelar pelo efetivo cumprimento do objeto da parceria.
14. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
14.1 As ações de monitoramento e avaliação da execução das parcerias celebradas terão caráter
preventivo e saneador, objetivando sua adequada e regular gestão, e devem ser registradas no SIGEF.
14.2 O Monitoramento e Avaliação serão efetuados pelos membros da Comissão de Monitoramento e
Avaliação, designados pela Portaria nº ________/GABS/SAP/, publicada no DOE em ______, que
deverão zelar pelo efetivo cumprimento do objeto da parceria.
15. VALORES ESTIMADOS PARA REFERÊNCIA
15.1 Os valores repassados às Organizações Parceiras para custeio de programas de atendimento
socioeducativo, encontram-se planilhados de forma detalhada e individualizada, nas fls.523 do
processo SGPe 4994/2020.
15.2 Os repasses serão realizados em doze parcelas mensais.
15.2.1 Há a exceção quanto à unidade da Semiliberdade de Caçador, onde a locação do imóvel é
cláusula condicionante para o respectivo repasse financeiro, que se dará a partir da assinatura da
locação do imóvel.
15.3 Na 6ª e 12ª parcelas, o valor do repasse referente aos salários e encargos mensais será acrescido
de 50% (cinquenta por cento), a fim de custear o 13º salário.
15.4 Não há contrapartida de recursos por parte da Organização Parceira.
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ANEXO I - do Termo Referência
CASA DE SEMILIBERDADE DE BLUMENAU
Endereço: Rua Júlio Ruedger Senior, nº 276 – Bairro Água Verde – Blumenau - SC - CEP 89037070.
Telefone: (47) 3037.5303
Capacidade de ocupação: Doze (12) vagas para adolescentes do sexo masculino.
Gestor de Contrato/Gerente da Unidade: (a ser definido pelo DEASE)
Vigência: 12 meses podendo ser prorrogado, mediante interesse das partes, avaliação da autoridade
competente e celebração de Termo Aditivo.
A transição entre a Organização Parceira que está prestando o atendimento socioeducativo e a
Organização Parceira que será selecionada no chamamento público, quanto à ocupação do imóvel,
deverá ocorrer num prazo de até 07 (sete) dias, prorrogáveis por igual período.
Estrutura física: O imóvel é de propriedade ao Município, edificação em alvenaria, composto de
três quartos com três beliches com banheiro coletivo e demais ambientes para uso de convivência
dos adolescentes, área para o preparo dos alimentos, área administrativa e salas para atendimento
técnico. Unidade cercada por muro baixo, contendo dois portões sem guarita.
Monitoramento: Possui um circuito fechado de televisão contendo 09 (nove) câmeras em
funcionamento, com backup de gravação de imagens por cinco (05) dias e acesso remoto via
internet.
Mobiliário e Equipamentos: A unidade utiliza mobiliário e equipamento fornecido pelo Estado de
Santa Catarina e/ou adquiridos com recursos da Parceria.
Veículo: A unidade possui um veículo, através de Termo de Cessão de Uso, Fiat uno de placas MGQ
2407 que ficará à disposição até a transição para o veículo locado, por um prazo máximo de 60
(sessenta) dias a contar da assinatura do contrato, devendo devolvê-lo nos moldes do Termo de Cessão
de Uso assinado.
Valores estimados:
Para execução do Termo de Colaboração a CONCEDENTE repassará à Organização Parceira a
importância de R$ 1.249.987,76 (um milhão, duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e
sete reais e setenta e seis centavos), correndo a despesa à conta da Unidade: ______, Programa ____,
Ação ______, Item ______ e Fonte ______, de acordo com o Cronograma de Desembolso constante
no Plano de Trabalho, sendo:
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ANEXO II- do Termo de Referência
CASA DE SEMILIBERDADE DE CAÇADOR
Endereço: Rua Maria Deomar da Costa Neves, 157 – Centro – Caçador – SC CEP 89500-178.
Telefone: (49) 3567.9940
Capacidade de ocupação: 12 (doze) vagas para adolescentes do sexo masculino.
Gestor de Contrato/Gerente da Unidade: (a ser definido pelo DEASE)
Vigência: 12 meses podendo ser prorrogado, mediante interesse das partes, avaliação da autoridade
competente e celebração de Termo Aditivo.
Estrutura física: Imóvel a ser alugado pela OSC no prazo máximo de 60 (sessenta) dias para
locação, podendo ser prorrogado para até 30 (trinta) dias, desde que devidamente justificada, com
ocupação e execução imediata.
A locação deverá ter as seguintes especificações:
- Considerando um número de até doze adolescentes em atendimento, no mínimo deve conter três
quartos, sendo sua localização em bairros comunitários e em moradias residenciais.
- Prever espaços para o atendimento técnico individualizado e em grupo, para coordenação técnica e
administrativa, cozinha e área de serviço, quartos e banheiros em número suficientes conforme projeto
pedagógico específico, sem, contudo descaracterizá-la do modelo residencial.
- Considerar que os quartos sejam ocupados por no máximo quatro adolescentes, atendendo critérios
de conforto, segurança, e viabilidade econômica. Além disso, é necessário um banheiro para uso
exclusivo dos adolescentes e um banheiro exclusivo para uso dos funcionários.
- A estrutura física das Unidades será determinada pelo projeto pedagógico específico do programa de
atendimento, devendo respeitar as exigências de modo a assegurar a capacidade física, condições de
higiene, de ergonomia e de segurança, garantindo os direitos fundamentais dos adolescentes.
Monitoramento: Possuem um circuito fechado de televisão contendo dezesseis (16) câmeras em
funcionamento, com backup de gravação de imagens por sete (07) dias e acesso remoto via
internet.
Mobiliário e Equipamentos: A unidade utiliza mobiliário e equipamento fornecido pelo Estado de
Santa Catarina e/ou adquiridos com recursos da Parceria.
O Dease ficará responsável pelo transporte do mobiliário e a migração dos adolescentes à futura
instalação da Casa de Semiliberdade de Caçador, quando da assinatura do contrato de locação.
Veículo: A unidade possui um veículo, através de Termo de Cessão de Uso, Fiat uno de placas MGP
9467, ano 2009 que ficará à disposição até a transição para o veículo locado, por um prazo máximo de
60 (sessenta) dias a contar da assinatura do contrato, devendo devolvê-lo nos moldes do Termo de
Cessão de Uso assinado
Valores estimados:
Para execução do Termo de Colaboração a CONCEDENTE repassará à Organização Parceira a
importância de R$ 1.296.082,41 (um milhão, duzentos e noventa e seis mil, oitenta e dois reais e
quarenta e um centavos), correndo a despesa à conta da Unidade: ______, Programa ____, Ação
______, Item ______ e Fonte ______, de acordo com o Cronograma de Desembolso constante no
Plano de Trabalho, sendo:
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ANEXO III- do Termo de Referência
CARDÁPIO PADRÃO ELABORADO PELA COORDENAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E
NUTRIÇÃO PARA ATENDER OS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI – DEASE –
2020
REFEIÇÃO

DESJEJUM

ALMOÇO

LANCHE
DA TARDE

JANTAR

CEIA

DOMINGO
Café com
Leite
02 Pães com
acompanham
ento
Arroz e
Feijão
Frango
Assado
Salada de
Batata
Salada Verde
Sanduíche de
Queijo Suco
Abacaxi com
Hortelã
Arroz e
Feijão
Ovos
Legumes
Grelhados
(cenoura,
chuchu,
abobrinha)
Salada de
Repolho
Bebida
Láctea
Biscoitos
Doces
01 Fruta

SEGUNDAFEIRA

TERÇA-FEIRA

QUARTAFEIRA

QUINTA-FEIRA

SEXTAFEIRA

SÁBADO

Achocolatado
02 Pães com
acompanhamento

Café com Leite
01 Pão com
Queijo
01 Pão com
Margarina

Achocolatado
02 Pães com
acompanhamento

Café com Leite
02 Pães com
acompanhamento

Achocolatado
02 Pães com
acompanhament
o

Café com Leite
01 Pão com
queijo
01 Pão com
margarina

Arroz e Feijão
Carne Suína
Assada
Abóbora
Caramelada
Salada Verde
Laranja

Arroz e Feijão
Iscas Bovinas
Aceboladas
Aipim Cozido
Salada Verde

Arroz e Feijão
Peixe
Batata Soutê
Salada Verde

Arroz e Feijão
Frango Ensopado
Polenta Cremosa
Salada Verde
Laranja

Arroz e Feijão
Carne Bovina
de Panela
Farofa
Temperada
Salada Verde

Arroz e Feijão
Estrogonofe de
carne
Batata Rústica
Salada Verde

Café com Leite
Bolo de Fubá

Suco de Limão
Torta de
Legumes

Suco de laranja
Cuca de Banana

Suco de Limão
X-Egg
(ovo, queijo,
tomate)

Café com Leite
Bolo Simples

Café com Leite
Panqueca de
Banana

Arroz e Feijão
Picadinho de
Carne Bovina
Farofa de Couve
Chuchu Refogado

Arroz e Feijão
Estrogonofe de
Frango
Beterraba Cozida
Salada de Acelga

Arroz e Feijão
Picadão Misto
(bovina, suína,
linguiça, frango,
cebola, tomate)
Macarrão ao
Alho e Óleo
Salada de
Repolho e
Cenoura

Carreteiro
Batata Doce
Assada
Purê de Abóbora

Arroz e Feijão
Carne Suína
Acebolada
Abobrinha
Soutê
Salada de
Acelga com
Cenoura

Arroz e Feijão
Linguiça Suína
Assada
Macarrão ao
Sugo
Beterraba Cozida

Batido de Banana
01 Pão com
acompanhamento

Bebida Láctea
Biscoitos
Salgados
01 Fruta

Batido de
Banana
01 Pão com
acompanhamento

Bebida Láctea
Biscoitos doces
01 Fruta

Batido de
Banana
Biscoitos
salgados

Bebida Láctea
01 Pão com
acompanhamento
01 Fruta
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ANEXO IV- do Termo de Referência
Divisão das Mesorregiões
Mesorregião

Municípios de Abrangência

Unidade de Atendimento

01 –
Mesorregião da
Grande
Florianópolis

Águas Mornas, Alfredo Wagner,
Angelina, Anitápolis, Antônio Carlos,
Biguaçu, Canelinha, Florianópolis,
Governador Celso Ramos, Leoberto Leal,
Major Gercino, Nova Trento, Palhoça,
Paulo Lopes, Rancho Queimado, Santo
Amaro da Imperatriz, São Bonifácio, São
João Batista, São José, São Pedro de
Alcântara, Tijucas

CASE São José
CASE CAPITAL
Centro de Internação
Feminino – CIF
CSL Florianópolis

02 –
Mesorregião do
Norte Catarinense

Apiúna, Araquari, Ascurra, Balneário
Barra do Sul, Balneário Camboriú,
Balneário Piçarras, Barra Velha, Bela Vista
do Toldo, Benedito Novo, Blumenau,
Bombinhas, Botuverá, Brusque, Camboriú,
Campo Alegre, Canoinhas, Corupá, Doutor
Pedrinho, Garuva, Gaspar, Guabiruba,
Guaramirim, Ilhota, Indaial, Irineópolis,
Itaiópolis, Itajaí, Itapema, Itapoá, Jaraguá
do Sul, Joinville, Luiz Alves, Mafra, Major
Vieira, Massaranduba, Monte Castelo,
Navegantes, Papanduva, Penha, Pomerode,
Porto Belo, Porto União, Rio dos Cedros,
Rio Negrinho, Rodeio, Santa Terezinha,
São Bento do Sul, São Francisco do Sul,
São João do Itaperiú, Schroeder, Timbó
Grande, Timbó, Três Barras.

CASE de Joinville
CASEP de Blumenau
CASEP de Joinville
CASEP de Itajaí
CSL de Blumenau
CSL de Joinville
CSL de Itapema

03 - Mesorregião do
Oeste Catarinense

Abelardo Luz, Água Doce, Águas de
Chapecó, Águas Frias, Alto Bela Vista,
Anchieta, Arabutã, Arroio Trinta,
Arvoredo, Bandeirante, Barra Bonita,
Belmonte, Bom Jesus do Oeste, Bom
Jesus, Caçador, Caibi, Calmon, Campo
Erê, Capinzal, Catanduvas, Caxambu do
Sul, Chapecó, Concórdia, Cordilheira Alta,
Coronel Freitas, Coronel Martins, Cunha
Porã, Cunhataí, Descanso, Dionísio
Cerqueira, Entre Rios, Erval Velho,
Faxinal dos Guedes, Flor do Sertão,
Formosa do Sul, Fraiburgo, Galvão,
Guaraciaba, Guarujá do Sul, Guatambu,
Herval d'Oeste, Ibiam, Ibicaré, Iomerê,
Ipira, Iporã do Oeste, Ipuaçu, Ipumirim,
Iraceminha, Irani, Irati, Itá, Itapiranga,

CASE de Chapecó
CASEP de Caçador
CASEP de Chapecó
CASEP de Concórdia
CASEP de Joaçaba
CASEP de São Miguel do
Oeste
CASEP de São José do
Cedro
CASEP de Xanxerê
CSL de Caçador
CSL de Chapecó
Centro de Internação
Feminino de Chapecó CIF
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Jaborá, Jardinópolis, Joaçaba, Jupiá,
Lacerdópolis, Lajeado Grande, Lebon
Régis, Lindóia do Sul, Luzerna, Macieira,
Maravilha, Marema
04 –
Mesorregião
Serrana
Catarinense

Abdon Batista, Agrolândia, Agronômica,
Anita Garibaldi, Atalanta, Aurora, Bocaina
do Sul, Bom Jardim da Serra, Bom Retiro,
Braço do Trombudo, Brunópolis, Campo
Belo do Sul, Campos Novos, Capão Alto,
Celso Ramos, Cerro Negro, Chapadão do
Lageado, Correia Pinto, Curitibanos, Dona
Emma, Frei Rogério, Ibirama, Imbuia,
Ituporanga, José Boiteux, Lages,
Laurentino, Lontras, Mirim Doce, Monte
Carlo, Otacílio Costa, Painel, Palmeira,
Petrolândia, Ponte Alta do Norte, Ponte
Alta, Pouso Redondo, Presidente Getúlio,
Presidente Nereu, Rio do Campo, Rio do
Oeste, Rio do Sul, Rio Rufino, Salete,
Santa Cecília, São Cristóvão do Sul, São
Joaquim, São José do Cerrito, Taió,
Trombudo Central, Urubici, Urupema,
Vargem, Vidal Ramos, Vitor Meireles,
Witmarsum, Zortéa

CASE de Lages
CASEP de Curitibanos
CASEP de Lages
CASEP de Rio do Sul
CSL de Lages

05 –
Mesorregião Sul
Catarinense

Araranguá, Armazém, Balneário Arroio do
Silva, Balneário Gaivota, Balneário
Rincão, Braço do Norte, Capivari de
Baixo, Cocal do Sul, Criciúma, Ermo,
Forquilhinha, Garopaba, Grão Pará,
Gravatal, Içara, Imaruí, Imbituba, Jacinto
Machado, Jaguaruna, Laguna, Lauro
Müller, Maracajá, Meleiro, Morro da
Fumaça, Morro Grande, Nova Veneza,
Orleans, Passo de Torres, Pedras Grandes,
Pescaria Brava, Praia Grande, Rio Fortuna,
Sangão, Santa Rosa de Lima, Santa Rosa
do Sul, São João do Sul, São Ludgero, São
Martinho, Siderópolis, Sombrio, Timbé do
Sul, Treviso, Treze de Maio, Tubarão,
Turvo, Urussanga.

CASE de Criciúma
CASEP de Tubarão
CSL de Criciúma

Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa – SAP
Diretoria de Administração e Finanças - DIAF
Gerência de Gestão de Fundos e Convênios - GEFUN
ANEXO III - Do Edital de Chamamento
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Este Manual tem por objetivo orientar os proponentes sobre a realização do
cadastro, alteração e consulta das propostas de trabalho no Módulo de
Transferências, por meio do Portal SCtransferência.
Observa-se que:
 Todos os campos com asterisco * são de preenchimento obrigatório.

 Todos os campos descritivos podem ter informações coladas, ou
seja, pode ser utilizada a opção “Ctrl c” para copiar determinado
texto e “Ctrl v” para incluir no campo descritivo do sistema.
1. Cadastrar Proposta de Trabalho
»

A Proposta de Trabalho consiste em diversas informações prestadas
pelo proponente com relação ao projeto que ele pretende executar
com o recurso público.

Para cadastrar e enviar uma proposta de trabalho é necessário que o
proponente esteja com o seu cadastro atualizado no Cadastro Único de
Proponentes - CAUP. Orientações de como realizar um cadastro, consultar sua
situação e atualizá-lo podem ser encontradas no Manual de Cadastro do
Proponente.
 O Sistema não permite o cadastro parcial das informações da proposta.
Somente após o preenchimento de todos os campos obrigatórios será
possível incluir a proposta e será gerado o número respectivo.
 O usuário não poderá ficar mais que 30 minutos sem usar o sistema, sob
pena de perder as informações registradas que ainda não foram incluídas.
Acessar o endereço www.sctransferencias.sc.gov.br e clicar na aba Sistema
de Transferências (canto superior à direita). Após, clicar no item CLIQUE PARA
ACESSAR.
Incluir o CPF do usuário, o identificador do proponente (CPF ou CNPJ), a
senha recebida por e-mail e o conteúdo imagem. Após, clicar no botão
o sistema apresentará a tela a seguir:

e
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Tela 01

No canto superior direito irá aparecer o nome do usuário logado e no canto
esquerdo o nome do proponente.
Ao clicar no campo

serão mostradas todas as funcionalidades

disponíveis ao usuário, de acordo com o seu perfil. Também é possível escrever o
nome da funcionalidade no campo ao lado do MENU – Pesquisar Funcionalidades do
Sistema.

Tela 02

As funcionalidades estão agrupadas de acordo com as várias etapas para a
celebração e execução de um instrumento. Na sequência serão explicadas as
funcionalidades necessárias para cadastrar e enviar uma proposta de trabalho:
» Consultar Programa Transferência: essa funcionalidade demonstra os
Programas Transferências cadastrados pelos concedentes dos recursos. Para
maiores informações consultar o Manual Consultar Programa Transferência.


Programa transferência – informações prestadas pelo concedente do
recurso que orientam a elaboração do Plano de Trabalho e demonstram
como será o processo de seleção. Destacam-se os campos: objeto e
finalidade do instrumento a ser celebrado, valor máximo da proposta,
programação orçamentária dos recursos que irão financiar o instrumento,
regras de contrapartida dos proponentes, critérios que serão utilizados
para a seleção dos proponentes, edital de chamamento público, entre
outros.

 Cadastrar/Alterar Proposta: essa funcionalidade serve para cadastrar
uma proposta de trabalho e para alterá-la em caso de o concedente solicitar
readequação da proposta;
 Enviar Proposta/Alteração: essa funcionalidade serve para enviar ao
concedente uma proposta de trabalho já cadastrada, ou sua alteração; e
 Consultar Proposta Transferência: por meio dessa funcionalidade o
proponente poderá consultar o trâmite de análise da sua proposta.
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Acessar

a Funcionalidade

Cadastrar/Alterar

Proposta e o

sistema

apresentará a tela a seguir.

Tela 03

Aba Identificação

Tela 04

 Clicar no botão incluir o registro
somente APÓS o
preenchimento das informações constantes de TODAS as abas.
Seguem as especificidades de cada campo:
 Proponente: campo preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com o
usuário logado no sistema;
 Proposta Transferência: campo preenchido automaticamente pelo sistema no
momento de inclusão da proposta.
 Programa Transferência: caso já saiba o número do Programa Transferência,
após ter realizado pesquisa por meio da Funcionalidade Consultar Programa
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Transferência, informá-lo nesse campo. Caso não saiba clicar no botão
o sistema apresentará a seguinte tela:

e

Tela 05

Clicar no botão confirmar a consulta

e o sistema apresentará todos os

Programas Transferência cadastrados. Se o usuário preferir, poderá pesquisar o
Programa Transferência por código, nome ou instrumento (convênio, contrato de
apoio financeiro, termo de fomento e termo de colaboração) clicando nas abas
respectivas.

Tela 06

A barra de rolagem

poderá ser utilizada

para procurar o programa desejado.
Ao clicar no número do Programa Transferência (código vermelho) o sistema
incluirá algumas informações do programa na proposta, conforme demonstrado na
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tela

a

seguir:

Tela 07

 Unidade Gestora: campo preenchido automaticamente após a seleção do
Programa Transferência;
 Gestão: campo preenchido automaticamente pelo sistema após a seleção do
Programa Transferência;
 Instrumento Transferência: campo preenchido automaticamente pelo sistema
após a seleção do Programa Transferência;
 Valor Limite Repasse Proposta: campo preenchido automaticamente pelo
sistema após a seleção do Programa Transferência;
 Agência Banco do Brasil: informar o número da agência em que deseja que a
conta seja aberta, caso a proposta seja aprovada. Digitar o número da agência
ou clicar no botão

para consultar todas as agências disponíveis.

Tela 08
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Clicar no botão confirmar a consulta

e serão mostradas todas as

agências disponíveis para abertura de conta. Selecionar a desejada e o campo
agência será automaticamente preenchido.

 Observe se a agência indicada está correta, pois a mesma só
poderá ser alterada se o concedente colocar a proposta em
readequação.
 Data Início Execução e Data Término Execução: informar o período durante o
qual será executado o objeto da proposta;
 Data Início Evento e Data Término Evento: esse campo só deve ser preenchido
se o objeto referir-se a um evento com data pontual para acontecer;
 Situação: campo preenchido automaticamente pelo sistema após a inclusão da
proposta. A descrição de todas as situações encontra-se no item Consultar
Proposta Transferência (item 5 desse Manual).

»

Aba Descrição

Tela 09

 Título: informar um título para a proposta relacionado ao objeto. Essa
informação facilita o reconhecimento do objeto e da proposta;
 Objeto/Finalidade: descrever detalhadamente o objeto a ser financiado e a
finalidade a ser atingida;
 Objetivo/Resultados Esperados: descrever o que se pretende alcançar com a
execução do objeto;
 Descrição da Realidade: descrever qual é a situação atual que será modificada
caso o objeto seja realizado;
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 Público Alvo: descrever o público alvo que será beneficiado com a execução do
objeto da proposta;
 Capacidade Técnica: detalhar a capacidade técnica e operacional do proponente
para executar o objeto e atingir a sua finalidade;
 Local/Região Execução: descrever o(s) local(is) em que será executado o
objeto.
»

Aba Interveniente

Tela 10

Essa aba não deve ser preenchida pelo proponente. Se o concedente
entender que deve haver um interveniente colocará a proposta em readequação
informando os dados para preenchimento pelo proponente.
»

Aba Recursos

Tela 11

 Valor Global: incluir o valor total necessário para executar o objeto;
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 Contrapartida: incluir o percentual de contrapartida que o proponente aportará
no objeto. Se não houver contrapartida deve-se inserir o valor 0,00. Após
informar o campo, clicar no botão calculadora
campos Valor Repasse e Valor Contrapartida.

e o sistema preencherá os

 Os percentuais e o tipo de contrapartida (financeira e em bens e serviços)
devem estar de acordo com o estabelecido pelo concedente no Programa
Transferência.
 Valor Repasse: campo preenchido automaticamente pelo sistema ao clicar no
botão calculadora
. Corresponde ao valor a ser repassado pelo concedente
(valor global menos o valor da contrapartida).
 Valor Contrapartida: campo preenchido automaticamente pelo sistema ao clicar
no botão calculadora
. Corresponde ao valor a ser aportado pelo
proponente (valor global menos o valor repasse).
 Os campos Valor Global, Contrapartida, Valor Repasse e Valor
Contrapartida podem ser preenchidos da seguinte forma – DOIS CAMPOS
devem ser preenchidos e deve-se clicar no botão calculadora
exemplos:

,

- se souber o Valor Global e o percentual da contrapartida informe e após clique
no botão

, o sistema preencherá automaticamente os campos Valor Repasse

e Valor Contrapartida;
- se souber o Valor Repasse e o Valor Global informe e após clique no botão
calculadora

,

o

sistema

preencherá

automaticamente

os

campos

Contrapartida e Valor Contrapartida.
 Valor Contrapartida Financeira: informar o valor da contrapartida financeira
que será aportada no objeto. Se não houver contrapartida financeira deve-se
inserir o valor 0,00. Após, clicar no botão calculadora
informará o campo Valor Contrapartida Bens e Serviços;

e o sistema

 Valor Contrapartida Bens e Serviços: campo preenchido automaticamente pelo
sistema após clicar no botão calculadora

;

 Demais Recursos: o beneficiário deve mencionar os recursos financeiros,
bens e serviços que serão recebidos de outros parceiros, públicos ou
privados, para a execução do objeto, se for o caso.Ressalta-se que os
valores são informativos e NÃO compõe o valor da transferência. Portanto,
NÃO estarão disponíveis no sistema no momento da prestação de contas.

Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa – SAP
Diretoria de Administração e Finanças - DIAF
Gerência de Gestão de Fundos e Convênios - GEFUN
Para preencher o campo Demais Recursos clicar no botão adicionar
e preencher os campos, conforme demonstrado a seguir:

 Origem: selecionar a origem do recurso escolhendo entre as opções: Pessoa
Jurídica, Pessoa Física e Outra Origem;
 Identificação: incluir o identificador do parceiro que irá participar do
financiamento do objeto com recursos financeiros ou com bens e serviços;


Nome Parceiro: nome completo do parceiro;

 Recurso: selecionar no combo uma das opções - financeiro ou bens e serviços;
 Valor: se selecionar a opção financeiro no campo recurso informar o valor que
será recebido; se selecionar a opção bens e serviços informar o valor do
material/bem/serviço que será oferecido pelo parceiro;
 Materiais/Bens/Serviços: se selecionar a opção financeiro no campo recurso
informar os materiais/bens a serem adquiridos e os serviços a serem
contratados com o valor que será recebido; se selecionar a opção bens e
serviços informar os bens e serviços que serão oferecidos/prestados pelo
parceiro;
 Aplicação do Recurso: indicar como esses materiais/bens/serviços serão
aplicados no objeto.
Se um parceiro for contribuir com recursos financeiros e com bens e
serviços o proponente deverá cadastrá-lo duas vezes. Após a inclusão dos dados de
cada parceiro clicar no botão confirmar a operação

para incluir as

informações cadastradas no campo Demais Recursos da aba Recursos, conforme
tela a seguir.
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Tela 13

O campo “Total Demais Recursos” irá apresentar um somatório dos valores
de todos os parceiros inseridos.
Conforme dito anteriormente, os valores são informativos e NÃO compõe o
valor da transferência.
Todos os parceiros incluídos na proposta poderão ser editados ou removidos
por meio dos botões editar
»

e remover

, respectivamente.

Aba Metas

Tela 14

 Metas: As metas significam os resultados quantificados que se pretende
atingir. Clicar no botão adicionar
para incluir as metas e as etapas
necessárias à execução do objeto, conforme demonstrado a seguir:

Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa – SAP
Diretoria de Administração e Finanças - DIAF
Gerência de Gestão de Fundos e Convênios - GEFUN

Tela 15

 Descrição: descrever a primeira etapa necessária à execução do objeto;
 Data Início e Data Fim: incluir a data de início e a data fim em que será
executada a etapa.
 Esta data deve estar compreendida entre a data de início e a data fim de
execução da proposta, prevista na Aba Identificação.
 Forma de execução: descrever como a meta será executada;
 Parâmetros de aferição: descrever como o cumprimento da meta poderá ser
aferido;
 Etapas: clicar no botão adicionar
execução dessa meta:

para adicionar as etapas necessárias à
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Tela 16

Descrever cada etapa pertencente à meta e clicar no botão confirmar a
operação

. Uma meta pode ter uma ou várias etapas, conforme exemplo a

seguir:

Tela 17

Após incluir todas as etapas clicar no botão confirmar a operação
para adicionar a meta e suas etapas na Aba Metas, conforme demonstrado na tela
a seguir:

Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa – SAP
Diretoria de Administração e Finanças - DIAF
Gerência de Gestão de Fundos e Convênios - GEFUN

Tela 18

Para inserir nova meta clicar no botão adicionar

e preencher a tela

conforme orientações acima. Segue exemplo de tela com várias metas preenchidas.

Tela 19

»

Aba Despesas

Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa – SAP
Diretoria de Administração e Finanças - DIAF
Gerência de Gestão de Fundos e Convênios - GEFUN

Tela 20

 Despesas: nessa aba devem ser adicionadas todas as despesas necessárias à
execução do objeto, inclusive aquelas que serão arcadas com recursos da
contrapartida. Clicar no botão adicionar
seguir:

, e o sistema apresentará a tela a

Tela 21

 Material/Serviço/Obra: descrever o material, bem ou serviço que será
adquirido detalhando as especificidades dessa despesa. Exemplo: marca,
potência, tamanho, enfim, todas as características que interferem no preço do
produto.
 Em se tratando de despesas com manutenção da entidade, elas devem ser
incluídas uma de cada vez, exemplo: material de expediente, material de

Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa – SAP
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limpeza, honorários, serviços de terceiros, água, luz, telefone, encargos
trabalhista, alimentação, material para manutenção, aluguel, etc.
 No caso de obras, deve-se incluir os itens conforme consta no
Orçamento do Projeto Básico.
 No caso de folha de pagamento o cadastro das despesas deverá discriminar
individualmente os valores a serem pagos a cada empregado, identificando o
nome do cargo e/ou CPF.
Tela 22

Clicar no botão confirmar a consulta

e serão mostradas as

classificações disponíveis:

Tela 23

O Decreto (estadual) n.º 1.323/2012 prevê quais despesas classificam-se
como corrente e quais despesas classificam-se como capital. Essa classificação
orçamentária foi reduzida a “Despesas Correntes” e “Despesas de Capital” para
facilitar o preenchimento pelo usuário. Clicar no código “3” para despesas
correntes ou no código “4” para despesas de capital e o sistema retornará a tela
com

o

campo

elecionado

pelo

usuário

preenchido:

Tela 24

 Tipo despesa: esse combo possui quatro opções de classificação:

Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa – SAP
Diretoria de Administração e Finanças - DIAF
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 Bem: deve ser selecionado quando a despesa for aquisição de um
bem/material;
 Serviço: deve ser selecionado
contratação de um serviço;

quando

a

despesa

for

a

 Tributo: deve ser selecionado quando a despesa for pagamento
de tributo (INSS, ISSQN, etc.).
 Se na proposta houver despesa onde há incidência de tributos a serem
recolhidos pelo proponente, os mesmos também deverão ser incluídos
como item de despesa na proposta. Caso não tenha previsto na proposta,
o proponente deverá realizar o pagamento dos mesmos com recursos
próprios, devendo apresentar os comprovantes na prestação de contas
parcial.
 Recurso: esse combo possui duas opções:
 Financeiro: opção a ser selecionada quando a despesa que está
sendo cadastrada será paga com recursos financeiros do
instrumento, ou seja, recursos do concedente e recursos da
contrapartida financeira, se houver;
 Bens/Serviços: opção a ser selecionada quando a despesa que
está sendo cadastrada referir-se a um bem ou serviço que será
dado como contrapartida pelo proponente.
 A opção Bens/Serviços só deve ser usada nos casos em que a
proposta prever contrapartida em bens e serviços. O valor total das
despesas deve coincidir com o previsto no campo Valor Global (aba
Recursos), por isso, também as despesas de contrapartida em bens
e serviços devem ser incluídas com o seu respectivo valor de
mercado.
 Unidade de Medida: descrever a unidade de medida da despesa. Por exemplo:
unidade, quilômetro, metro, metro quadrado, litro, grama, tonelada, quilowatthora, etc.
 Quantidade: descrever a quantidade que será
especificado. Exemplo 1 (um) deve ser digitado 1,00.

adquirida

do

produto

 Valor Unitário: descrever o valor unitário do produto.
 Valor Total: campo preenchido automaticamente pelo sistema ao clicar no botão
calculadora

.

Segue exemplo de preenchimento de uma despesa:

Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa – SAP
Diretoria de Administração e Finanças - DIAF
Gerência de Gestão de Fundos e Convênios - GEFUN

Tela 25

Após preencher todas as informações da despesa clicar no botão confirmar
a operação

. O sistema incluirá as informações na Aba Despesas. Realizar o

mesmo procedimento para as demais despesas. Segue exemplo de tela com várias
despesas cadastradas.

Tela 26

Na parte inferior da tela 25 pode-se conferir os valores inseridos. Os
campos “Total Financeiro (R$)” e “Total Contrapartida Bens/Serviços (R$)”
representam o total referente a despesas correntes e de capital.
Para adicionar mais despesas clicar no botão adicionar
tela, conforme já mencionado.

e preencher a

Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa – SAP
Diretoria de Administração e Finanças - DIAF
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Tela 29

Aba Cronograma

Tela 30

No cronograma deverão ser detalhados os valores e o(s) mês/meses que o
proponente precisará do recurso para a execução do objeto.
 Cabe destacar que esse cronograma é apenas uma sugestão do proponente,
pois quem definirá quando e qual o valor de cada repasse será o concedente,
de acordo com a sua disponibilidade financeira. O cronograma final do
instrumento constará no Plano de Trabalho aprovado.
Clicar no botão adicionar

e o sistema apresentará a tela a seguir:

Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa – SAP
Diretoria de Administração e Finanças - DIAF
Gerência de Gestão de Fundos e Convênios - GEFUN

Tela 31

 Os meses informados devem estar compreendidos entre as datas de
início e fim de execução da proposta, previstas na Aba Identificação.
 Despesa: selecionar o tipo de despesa incluído na proposta: “Despesa Corrente”
ou “Despesa de Capital”;
 Se o proponente tiver cadastrado despesas correntes e despesas de
capital na Aba Despesas, deverá incluir dois cronogramas, um para as
despesas correntes e outro para as despesas de capital. O somatório
de ambos os cronogramas deve coincidir com o valor previsto no
campo “Valor Global” da Aba Recursos.
 Ano: informar o ano para o qual solicita-se o repasse do recurso financeiro;
 Mês: informar o valor a ser repassado pelo concedente no campo repasse e o
valor da contrapartida financeira do proponente no campo contrapartida
financeira, se houver. Após, clicar no botão calculadora
e o sistema fará o
cálculo automático do campo total, conforme apresentado na tela a seguir:

Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa – SAP
Diretoria de Administração e Finanças - DIAF
Gerência de Gestão de Fundos e Convênios - GEFUN

Tela 32

Clicar no botão confirmar operação
Cronograma,

conforme

demonstrado

para adicionar os valores na Aba
na

tela

a

seguir:

Tela 33

Observa-se que o saldo a adicionar está zerado, ou seja, todo o valor da
proposta foi adicionado no cronograma.

Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa – SAP
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 Botão

: serve para alterar uma despesa adicionada. Selecionar a despesa

que deseja alterar e clicar no botão
. Os campos despesa e ano não podem
ser alterados, somente os meses. Caso seja necessário alterar, remova a
despesa e cadastre uma nova.
 Botão

: serve para remover uma despesa já adicionada. Selecionar a despesa

que deseja remover e clicar no botão

»

.

Aba Observações

Tela 34

Caso deseje informar mais algum dado ao concedente utilizar o campo
observação. Após o preenchimento de todas as abas clicar no botão incluir o
registro

. O sistema apresentará a mensagem Operação realizada com sucesso

e informará o número da proposta, conforme tela a seguir:

Tela 35

Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa – SAP
Diretoria de Administração e Finanças - DIAF
Gerência de Gestão de Fundos e Convênios - GEFUN
Observar no campo Proposta Transferência que foi gerada a proposta de
número 18639.
Se não aparecer a mensagem Operação realizada com sucesso, quer dizer
que os campos não foram preenchidos corretamente. Nesse caso, os erros serão
descritos para que sejam corrigidos. Observa-se que a mensagem é exibida na aba
em que há o erro.
2. Alterar Proposta de Trabalho antes de enviar ao concedente
Enquanto a proposta de trabalho estiver na situação “Em Edição” podem ser
realizadas alterações.
 Em Edição: proposta cadastrada, mas ainda não enviada ao concedente para
análise.
Acessar a Funcionalidade Cadastrar/Alterar Proposta.

Tela 36

Se o proponente não souber o número da proposta já cadastrada, poderá
clicar no botão listar

e o sistema apresentará uma tela a ser preenchida.

Nessa tela a proposta pode ser buscada por número (código) ou por objeto. Se não
souber essas informações clicar no botão confirmar a consulta

e o sistema

listará todas as propostas cadastradas, da mais antiga para a mais atual, conforme
demonstrado na tela a seguir:

Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa – SAP
Diretoria de Administração e Finanças - DIAF
Gerência de Gestão de Fundos e Convênios - GEFUN

Tela 37

Clicar no número da proposta desejada (código vermelho).

O sistema

retornará todas as informações da proposta selecionada, conforme tela a seguir:

Tela 38

Realizar as alterações desejadas e clicar no botão alterar o registro

.

O sistema retornará a mensagem “Operação realizada com sucesso”.
 Não clicar no botão incluir
. Como a proposta já foi incluída
anteriormente e já recebeu um número, quando for necessário fazer alguma
alteração deve-se finalizar com o botão alterar o registro

3. Enviar Proposta de Trabalho

.

Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa – SAP
Diretoria de Administração e Finanças - DIAF
Gerência de Gestão de Fundos e Convênios - GEFUN
Após cadastrar a proposta de trabalho o proponente deve enviá-la por meio
do sistema.
 Somente após o envio o concedente terá conhecimento da proposta
cadastrada e poderá realizar a análise.
 O envio da proposta de trabalho deve ser realizado em data
compreendida dentro do período de recebimento da proposta previsto no
Programa Transferência.
Acessar a funcionalidade Enviar Proposta/Alteração. Escolher o filtro
desejado para localizar a proposta a ser enviada: Código, Objeto e Instrumento,
conforme abaixo.

Tela 39

Tela 40

Tela 41

Para buscar todas as propostas cadastradas, selecionar o filtro código e não
preencher nenhum campo. Clicar no botão confirmar a consulta
mostrará a consulta, conforme tela a seguir:

e o sistema

Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa – SAP
Diretoria de Administração e Finanças - DIAF
Gerência de Gestão de Fundos e Convênios - GEFUN

Tela 42

Clicar no número da proposta desejada (código vermelho) e o sistema
apresentará a tela a seguir:

Tela 43

Na parte superior da tela o sistema permite consultar todas as informações
cadastradas na proposta. Se o proponente desejar alterar alguma informação não
enviar a proposta e consultar o item 2 deste Manual.
Na parte inferior consta o campo Enviar Proposta/Alteração: selecionar o
check-box “Sim” e clicar no botão confirmar
seguinte mensagem:

. O sistema apresentará a

Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa – SAP
Diretoria de Administração e Finanças - DIAF
Gerência de Gestão de Fundos e Convênios - GEFUN

Tela 44

Observa-se que a proposta passou para a situação “Em Análise – Técnico”.
 Para conhecer a situação da proposta o proponente pode acessar a
Funcionalidade Consultar Proposta Transferência (item 5 desse Manual).
Consultar a legislação específica para verificar quais documentos devem ser
encaminhados ao concedente para análise da proposta.
4. Alterar a proposta de trabalho após enviar ao concedente
Após

enviar

a

proposta,

por

meio

da

Funcionalidade

Enviar

Proposta/Alteração, o proponente só poderá realizar alterações se o concedente,
no momento da análise, colocar a proposta na situação “Em Readequação”.
 Quando a proposta for colocada “Em Readequação” o proponente receberá
um e-mail do concedente, informando que a proposta recebeu sugestões de
alteração. Entretanto, não é necessário esperar o referido e-mail para
conhecer a situação da proposta, basta acessar a Funcionalidade Consultar
Proposta Transferência (item 5 desse manual) e verificar o campo situação.
Se estiver “Em Readequação”, significar que o concedente sugeriu
alterações.
Se desejar realizar as alterações sugeridas acessar a funcionalidade
Cadastrar/Alterar Proposta.

Estado de Santa Catarina
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Tela 45

Informar o código da proposta que pretende alterar. Se não souber, clicar
no botão listar

e o sistema apresentará uma tela a ser preenchida. Nessa tela

a proposta pode ser buscada por número (código) ou por objeto. Se não souber
essas informações clicar no botão confirmar a consulta

e o sistema listará

todas as propostas cadastradas. Clicar no código em vermelho respectivo e o
sistema carregará as informações da proposta na tela.

Tela 46

No campo Situação pode-se verificar que a proposta está na situação “Em
Readequação”.
Realizar as alterações desejadas e clicar no botão alterar o registro
O sistema apresentará a mensagem “Operação realizada com sucesso”.

.

Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa – SAP
Diretoria de Administração e Finanças - DIAF
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 Não clicar no botão incluir
. Como a proposta já foi incluída
anteriormente e já recebeu um número, quando for necessário fazer alguma
alteração deve-se finalizar com o botão alterar o registro

.

Após a alteração, o proponente deve enviar a proposta novamente ao
concedente, conforme orientações contidas no item 3 deste Manual.

Tela 47

5. Consultar Proposta
Acessar a funcionalidade Consultar Proposta Transferência.
O proponente pode consultar a proposta por código (número), objeto, tipo
de instrumento ou situação, conforme demonstrado na tela a seguir:

Tela 48

Para selecionar todas as propostas enviadas selecionar o filtro código e não
incluir nenhuma informação. Clicar no botão confirmar a consulta
apresentará a tela a seguir:

e o sistema

Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa – SAP
Diretoria de Administração e Finanças - DIAF
Gerência de Gestão de Fundos e Convênios - GEFUN

Tela 49

Posicionar o mouse sobre as siglas da última coluna para visualizar a situação
da Proposta de Trabalho ou clicar no número da proposta respectivo (código em
vermelho) para visualizar o campo situação.

Tela 50

Observa-se no campo Situação que a proposta em questão está “Em
Readequação”.
 Em edição: indica que o proponente cadastrou uma proposta.
Nessa situação os dados ainda podem ser alterados e não são
visíveis pelo concedente;
 Em análise Comissão Seleção: indica que a proposta encontra-se
em análise pela Comissão de Seleção. Essa análise só existirá nos
casos em que o programa prever o Chamamento Público;

Estado de Santa Catarina
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 Em Análise - Técnico: indica que a proposta foi enviada pelo
proponente (Funcionalidade Enviar Proposta/Alteração) e
encontra-se em análise no setor técnico do concedente;
 Em readequação: indica que o concedente analisou a proposta e
possui sugestões de alteração. Nessa situação o proponente
poderá realizar as alterações sugeridas, se desejar;
 Em Reanálise - Técnico: indica que o proponente enviou a
proposta novamente ao concedente, após a proposta ter sido
colocada em readequação pelo técnico;
 Em análise – jurídico: indica que o setor jurídico do concedente
está analisando a proposta;
 Em Reanálise – Jurídico: indica que o proponente enviou a
proposta novamente ao concedente, após a proposta ter sido
colocada em readequação pelo jurídico;
 Em análise Secretário: indica que a proposta encontra-se em
análise do Secretário/Dirigente;
 Não Homologado – Secretário: indica que o Secretário não
homologou a proposta;
 Em autorização: indica que a proposta está em análise pela
Secretaria de Estado da Casa Civil (Governador);
 Não autorizada: indica que a proposta não foi autorizada pela
Secretaria de Estado da Casa Civil (Governador);
 Em descentralização: indica que a proposta está aguardando o
órgão descentralizador associar a nota de descentralização de
créditos;
 Em pré-empenho: indica que a proposta pode ser pré-empenhada
pelo concedente, para realizar a reserva orçamentária e
financeira do valor da proposta aprovada;
 Em geração: indica que a proposta está aprovada e poderá ser
gerada;
 Transferência gerada: indica que a proposta foi gerada;
 Cancelada – Solicitação Proponente: indica que o proponente
solicitou o cancelamento da proposta e o concedente cancelou;
 Cancelada – Prazo não Observado: indica que o concedente
cancelou a proposta;
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 Cancelada Programa Retirado de Publicação: indica que o
concedente cancelou a proposta porque decidiu retirar o
Programa Transferência de publicação.
 Após passar pela geração é gerado um número de Transferência.
Desse momento em diante o proponente irá consultar a situação
da Transferência e não mais da proposta.
»

Aba

Situação

6. Consultar Trâmite de Aprovação da Proposta Transferência
Acessar a funcionalidade Consultar Proposta Transferência.

Tela 51

Clicar no código vermelho da proposta desejada e o sistema apresentará a
tela a seguir.

Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa – SAP
Diretoria de Administração e Finanças - DIAF
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Tela 52

Clicar no botão resultado análise

, para consultar o trâmite de

aprovação da proposta. Ao clicar o sistema apresentará a tela a seguir:

Tela 53

Em cada aba o proponente poderá conhecer o resultado da análise, caso já
tenha sido realizada. Na tela 52 verifica-se no campo situação que a proposta está
Em Análise – Jurídico, então só poderão ser consultadas as análises anteriores.
 Seleção: demonstra a análise da Comissão de Seleção, análise existente
somente no caso de o programa prever o Chamamento Público;
 Técnico: demonstra a análise técnica;
 Parecer Jurídico: demonstra a análise do setor jurídico do concedente;
 Secretário: demonstra o parecer do Secretário/Dirigente do órgão ou
entidade concedente; e
 Autorização: demonstra a autorização da Secretaria de Estado da Casa
Civil (Governador).
7. Imprimir a Proposta e as análises

Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa – SAP
Diretoria de Administração e Finanças - DIAF
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Acessar a Funcionalidade Consultar Proposta Transferência.

Tela 54

Informar o número da proposta desejada ou, alternativamente, não incluir
nenhuma informação e clicar no botão

para listar todas as propostas. O

sistema apresentará a tela a seguir:

Tela 55

Clicar no número da proposta (código em vermelho) para visualizar os dados
da proposta .

