ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E CIDADANIA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SOCIOEDUCATIVA

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 142/2014/SJC/DEASE.

O ESTADO DE SANTA CATARINA, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
E CIDADANIA – SJC, por intermédio do DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SOCIOEDUCATIVO –DEASE, doravante denominada SECRETARIA/DEASE torna público
o presente EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA PARA ORGANIZAÇÕES NÃO
GOVERNAMENTAIS SEM FINS LUCRATIVOS, doravante denominada ONG ou
ENTIDADE, que tiverem interesse no atendimento aos adolescentes com determinação judicial
de internação e de inserção em regime 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 e nas condições estabelecidas neste edital, aplicando no
que couber ainda, os dispositivos das Leis 9.790/99 e 8.666/93, bem como o Decreto Estadual
307 de 04 de junho de 2003.
A contratação dos serviços previsto neste Edital não reduz nem exclui as competências do Poder
Público na execução das Medidas Socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do
Adolescente, bem como no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE e na
legislação correlata à temática, de modo que a ONG deve subordinar-se às determinações e
fiscalizações da SECRETARIA/DEASE e demais órgãos de fiscalização previstos no ECA.
Para fins desse Edital, entende-se por Organizações Não Governamentais/ONG, a entidade
privada ou filantrópica sem fins lucrativos, Associação ou Fundação, ou Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público/OSCIP visando à consecução do objeto previsto neste
Edital.
1.

DO OBJETO

Constitui objeto do presente Edital a seleção de Organizações Não Governamentais – ONG –
que tiverem interesse no atendimento de programas de atendimento socioeducativo de
internamento até 03 (três) anos e programas de semiliberdade de acordo com o Anexo I. As
propostas serão feitas por unidades de atendimento, sendo assim a ONG deverá informar em sua
proposta a qual unidade se refere.
A unidade, localidade, capacidade de atendimento e quantidade mínima de profissionais para
cada categoria encontram-se previstas nos Anexos II e III, do presente Edital.
O serviço destina-se a adolescentes do sexo masculino e/ou feminino aos quais se atribuam
autoria de ato infracional por determinação judicial em internamento e medida socioeducativa de
Semiliberdade, devidamente decretada pela autoridade judiciária, prestando atendimento
Socioeducativo na forma das disposições da Lei 8.069 de 13 de julho de 1990 – Estatuto da
Criança e do Adolescente e da Lei 12.594 de 18 de janeiro de 2012 – SINASE.

2.

DOS VALORES
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Os valores repassados às ENTIDADES para custeio no atendimento de programas de
atendimento socioeducativo são os previstos na tabela do ANEXO XI.
Os valores serão reajustados anualmente, a partir da data de assinatura do termo contratual, caso
haja solicitação da contratada, tendo por base a variação do IGPM publicado pela Fundação
Getúlio Vargas, acumulado nos últimos 12 (doze) meses ou outro índice que venha a substituí-lo.
Nos meses de maio e novembro o valor da parcela será acrescido em até 50% (cinqüenta por
cento), a fim de custear as despesas e encargos com o pagamento de funcionários e verbas
rescisórias, além de 13º salários.

3.

DA DOCUMENTAÇÃO

As ONGs interessadas em participar da presente Chamada Pública terão o prazo de 20 (vinte)
dias, a contar da data de publicação do Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, findando às
16:00h do dia 10/11/2014, para entregar envelope para inscrição CHAMADA PÚBLICA Nº
0142/SJC/2014DIPA/DEASE, contendo a documentação abaixo relacionada, no setor de
protocolo da Diretoria de Planejamento e Avaliação/Gerência de Planejamento, Orçamento e
Convênios, com endereço na Rua Frei Caneca nº 400, bairro Agronômica – CEP 88025-060 –
Florianópolis –SC:
a) Cópia de solicitação formal da Organização interessada, para cada unidade em que a mesma
estiver interessada em administrar, listando toda a documentação entregue;
b) Cópia da ata ou documento que elegeu o corpo dirigente da entidade, registrada no cartório
competente;
c) Cópia do estatuto, regulamento ou compromisso da instituição, devidamente registrada no
cartório competente e atualizado, DEMONSTRANDO QUE A ENTIDADE TENHA
DENTRE SUAS FINALIDADES A DE DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO E
DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;
d) Comprovante de funcionamento da entidade atestada pelo município;
e) Ficha cadastral devidamente preenchida da forma do Anexo IV deste Edital;
f) Cópia do CPF e da Carteira de Identidade do Presidente da entidade ou cargo equivalente;
g) Declaração de responsabilidade pelo recebimento, aplicação da forma do avençado e
prestação de contas dos recursos financeiros;
h) Copia da Lei estadual que dispõe sobre a declaração de utilidade pública;
i) Cópia de inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e no
Conselho Municipal de Assistência Social;
j) Cópia do certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS;
k) Cópia do certificado de regularidade fornecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social –
INSS;
l) Cópia de Certidão de Registro de Pessoa Jurídica – CNPJ;
m) Declaração firmada pelo gerente da agência bancária na qual o convenente da agência
bancária na qual o convenente mantém conta corrente informando o número desta, o da
agência, a denominação do órgão ou entidade e o seu CNPJ/MF;
n) Comprovante de endereço da entidade e de residência de seu representante;
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o) Relatório de atividades sociais desenvolvidas no último ano;
p) Plano de Trabalho (Anexo VI)
q) Apresentar Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Tribunal
Superior do Trabalho (TST);
r) Certidão Negativa de Débitos relativos às contribuições Previdenciárias e as de Terceiros;
s) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da
União;
t) Certidão Negativa de Débitos Estaduais;
u) Certidão Negativa de Débitos Municipais;
v) Quadro de proposição de Funcionários a laborarem na unidade, seguindo o modelo
constante dos Anexos II e III deste Edital, conforme o interesse da ONG de administrar cada
unidade disponibilizada para administração.

3.1.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Uma vez cumpridos os requisitos acima, e havendo mais de uma ONG habilitada a administrar a
respectiva unidade será usado como critério de desempate que apresentar atividades extras de
ressocialização, levando-se em consideração sua eficácia ao fim que se destina. Estas atividades
deverão constar no Plano de Trabalho (Anexo VI).
4.

DA COMPETÊNCIA DA SECRETARIA/DEASE

A SECRETARIA/DEASE obrigar-se-á a:
I – Efetuar o repasse financeiro de acordo com o Cronograma de Desenvolvimento constante do
Plano de Trabalho, mediante aprovação das contas anteriores;
II – Administrar, conforme encaminhamento judicial, a distribuição das vagas solicitadas pelas
Varas da Infância e Juventude de acordo com os critérios do DEASE.
III – Prestar orientações técnicas a ENTIDADE, visando à execução dos objetivos propostos
neste instrumento;
IV – Coordenar, fiscalizar, acompanhar e avaliar a execução desde Convênio, conforme
mencionado na cláusula primeira (Do objeto);
V – Examinar e, estando de acordo, aprovar os relatórios de execução, assim como a prestação
de contas dos recursos repassados;
VI – Caberá à Diretoria Administrativa e Financeira da SJC examinar e, estando de acordo,
aprovar as prestações de contas da ONG, encaminhando cópia do TC 28 (espelho) ao DEASE;
VII – 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 adolescentes 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.
VIII – Quando o imóvel for de propriedade do Governo do Estado, o mesmo deverá estar em
consonância com o que dispõe a Lei 12.594/2012 – SINASE, provendo sua regularização
estrutural perante aos órgãos públicos responsáveis.
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IX – Quando o imóvel for de propriedade do Governo do Estado, o mesmo deverá estar em
condições de uso e habitalidade, em consonância com a proposta pedagógica e com o SINASE;
X – Os veículos que pertencem ao Governo do Estado/SJC/DEASE, e que se encontram nas
unidades, serão colocados à disposição da ONG, através de Termo de Cessão de Uso sendo esta
responsável por nomear funcionário habilitado para conduzi-lo, devendo comunicar o nome
deste ao DEASE;
XI – Quando houver na unidade equipamento, mobiliário e/ou material permanente que pertença
ao patrimônio do Governo do Estado/SJC/DEASE, a SECRETARIA se compromete em
disponibilizá-lo a ONG, a qual deverá doravante responsabilizar-se pela manutenção e reposição
dos mesmos.
XII – Aprovar a aplicação/liberação de até 10% do valor repassado pela SECRETARIA/DEASE
para aquisição de bens permanentes, desde que justificada a necessidade.
XIII – Aprovar a aplicação/liberação de até 10% do valor repassado pela
SECRETARIA/DEASE para fins custear outras necessidades administrativas que não
contempladas do convênio, desde que justificada a necessidade.

5.

DA COMPETÊNCIA DA ONG

A ONG obrigar-se-á a:
I – Responsabilizar-se a manter a quantidade de vagas propostas ao atendimento de adolescentes,
estipuladas no contrato entre as partes;
II – Excepcionalmente, comprovada a ausência de vagas no respectivo Centro de Atendimento
Socioeducativo de Internação ou Casa de Semiliberdade, será o adolescente encaminhado para
outra Unidade de Atendimento, observando, sempre que possível, o critério territorial disposto
no inciso VI do Art. 124 do Estatuto da Criança e do Adolescente;
III – A transferência, remoção ou permuta de adolescentes de uma unidade para outra, quando
comprovada a imperiosa necessidade, acontecerá a partir de um parecer técnico assinado pela
Equipe Técnica da respectiva Unidade de Atendimento, mediante justificativa da Equipe da
respectiva unidade, para garantia e segurança da integridade física do adolescente, desde que
previamente autorizado pelo DEASE;
IV – Cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8069/90, especialmente os artigos
94, 124 e 125;
V – Enviar trimestralmente relatório de todos os setores envolvidos no atendimento direto
conforme orientações do DEASE;
VI – Os profissionais da área técnica realizarão atendimento técnico, conforme preconiza o
Estatuto da Criança e do Adolescente e o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 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;
VII – Os serviços técnicos não poderão sofrer descontinuidade por ausência ou impedimento de
comparecimento dos profissionais contratados, como férias, enfermidade, e/ou outros eventos;
VIII – O piso salarial dos profissionais deverá obedecer ao estabelecido em Convenção ou
Acordo Coletivo de Trabalho válido no Estado de Santa Catarina, bem como, sua jornada de
trabalho, prevalecendo as normas legais em relação a carga horária prevista nos anexos II, III e
IX - desde Edital. Quando não existente Convenção Coletiva de Trabalho prevalecem os pisos
fixados em Lei Federal para cada categoria.
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X – Todos os profissionais disponibilizados pela ONG para execução de serviços técnicos
deverão ter formação superior nas respectivas áreas, bem como registro e situação regular
perante o Conselho Regional da Profissão;
XI – Evitar a terceirização de serviços, sendo vedado a terceirização de qualquer profissional que
compõe o quadro mínimo previsto no Convênio.
XII – Responsabilizar-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 CONVÊNIO e
responsabilização de seus dirigentes conforme previsão legal;
XIII – Ressarcir à SECRETARIA/DEASE 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 convênio;
XIV – Responsabilizar-se pelos encargos de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, danos
causados a terceiros e pagamento de seguros em geral eximindo a SECRETARIA/DEASE de
quaisquer ônus e reivindicações, perante terceiros, em juízo ou fora dele;
XV – Responsabilizar-se pelo cumprimento dos prazos estabelecidos quando da utilização dos
recursos e prestação de contas junto a SECRETARIA/Diretoria Administrativa e Financeira
(DIAF);
XVI – Assegurar a não utilização de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem o governo
estadual em documentos, uniforme e demais equipamentos.
XVII – Fornecer uniforme aos educadores sociais, conforme modelo orientado pelo DEASE ou
aprovado por este;
XVIII – Participar da supervisão e orientação técnica promovida pela SECRETARIA/DEASE
através do DEASE, fornecendo informações necessárias a sua execução;
XIX – Propiciar aos funcionários da unidade, condições para o acompanhamento, supervisão e
fiscalização necessárias à execução do presente Convênio;
XX – Garantir a participação dos funcionários aos eventos de formação inicial e ou continuada
que forem oferecidos pela SECRETARIA/DEASE, ficando a cargo da ONG todos os custos de
traslados, hospedagens, diárias, ou ajuda de custo, e alimentação dos participantes;
XXI – Participar de encontros promovidos pela SECRETARIA/DEASE, voltados aos
coordenadores e profissionais afins, para discussão da política de parceria, ficando a cargo da
ONG todos os custos de traslados, hospedagens, diárias, ou ajuda de custo e alimentação dos
mesmos;
XXII – 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 interdição, intervenção ou embargo, os mesmos devem ser
encaminhados ao DEASE;
XXIII – Responsabilizar-se por efetivar o atendimento ao adolescente internado, através do
instrumento técnico denominado Plano Individual de Atendimento – PIA, conforme capítulo IV,
art. 52 a 59 da Lei 12.594/2012;
XXIV – Responsabilizar-se pelo Ensino Fundamental e Médio, bem como demais cursos,
oficinas e atividades pedagógicas mediante o estabelecimento de convênio com a Secretaria de
Educação do Governo do Estado ou do Município, ou contratação de profissionais qualificados e
habilitados, garantindo a certificação, sem ônus para a SECRETARIA/DEASE;
XXV – Responsabilizar-se pelas oficinas profissionalizantes mediante o estabelecimento de
parceria com as entidades competentes, ou contratação de profissionais qualificados e
habilitados, garantindo a certificação, sem ônus para a SECRETARIA/DEASE;
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XXVI – Fornecer material didático-pedagógico para desenvolvimento das atividades
socioeducativas;
XXVII – Manter conta corrente específica junto ao estabelecimento bancário indicado – Banco
do Brasil;
XXVIII – Computar, obrigatoriamente, a crédito deste convênio, as receitas financeiras, as quais
serão aplicadas exclusivamente às finalidades previstas, devendo constar de demonstrativo
específico que integrará as prestações de contas do ajuste;
XXIX – Devolver a SECRETARIA/DEASE 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 SECRETARIA;
XXX – Responsabiliza-se a ONG, pela manutenção e reposição dos bens móveis, imóveis e
equipamentos cedidos pelo Estado;
XXXI – Responsabilizar-se pelo pagamento das contas de água, luz, internet e telefone da
Unidade de Atendimento;
XXXII – Responsabilizar-se pelo gerenciamento técnico e administrativo, em consonância com
as diretrizes da legislação vigente e das normativas do DEASE;
XXXIII – Garantir os direitos de que são titulares os adolescentes provados de liberdade, em
consonância com os art. 124 e 1258 da Lei 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente;
XXXIV – Comprometer-se com o uso de algema, marca-passo e correlatos durante traslados de
adolescentes somente conforme previsão da Súmula Vinculante Nº 11, exarada pelo Supremo
Tribunal Federal;
XXXV – Obedecer à hierarquia adotada no Poder Executivo, reportando-se, principalmente, ao
DEASE, acerca de quaisquer incidentes que fujam ao cotidiano institucional, reclamações,
sugestões ou requisições;
XXXVI – Enviar relatórios de informações técnicas e administrativas, conforme orientações do
DEASE;
XXXVII – Garantir que os relatórios de informações técnicas sejam elaborados pela equipe
técnica da Unidade de Atendimento e os relatórios administrativos pelo Coordenador, de acordo
com a especificidade de cada função;
XXXVIII -Investir, no mínimo, 1,5% (um e meio por cento) do total repassado mensalmente
pela SECREATRIA/DEASE em manutenção das instalações físicas da unidade, sob pena de não
aprovação das contas e suspensão dos repasses;
XXXIX - Investir, no máximo, 20% (vinte por cento) do total repassado mensalmente pela
SECRETARIA/DEASE em alimentação dos internos, sob o risco da aplicação da mesma
penalidade prevista no inciso anterior;
XL - O piso salarial dos profissionais deverá obedecer ao estabelecido em Convenção ou Acordo
Coletivo de Trabalho válido no Estado de Santa Catarina. Quando não existente Convenção
Coletiva de Trabalho prevalecem os pisos fixados em Lei Federal para cada categoria, sendo que
a destinação dos recursos para o fim de remuneração e demais encargos decorrente da relação
empregatícia não poderá ultrapassar ?? % do total repassado pela SECRETARIA/DEASE.
XLI – Assegurar o repasse de material de hotelaria (cama, banho e higiene) aos adolescentes em
quantidade suficiente, garantindo a quantidade dos mesmos, como também o vestuário, caso o
adolescente não possua pessoalmente destes pertences;
XLII – Responsabilizar-se-á por todos os ônus decorrentes de multas, manutenção, combustível
e lubrificantes da frota, mantendo seguro total do(s) veículo(s) utilizado(s) pela unidade,
cedido(s) pela SECRETARIA/DEASE, através dos Termos de Cessão de Uso;
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XLIII – Fornecer o acesso à internet e a manutenção do sistema informatizado a todos os
funcionários da Unidade, segundo a especificidade de suas atribuições, favorecendo o fluxo de
comunicação no Sistema Socioeducativo Catarinense;
XLIV – Responsabilizar-se pelo fornecimento e preparo de alimentação adequada aos
adolescentes internos da Unidade de Atendimento, conforme exigências nutricionais do núcleo
de nutrição da SECRETARIA/DEASE;
XLV – Apresentar ao DEASE comprovante de inscrição do programa de Centro de Atendimento
Socioeducativo, Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório e ou Semiliberdade no
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Conselho Municipal de
Assistência Social de origem da Unidade de Atendimento;
XLVI – Resguardar o sigilo, preservar a imagem e o segredo de justiça, conforme determina o
Art. 143 e Art. 247 da Lei 8069/90;
XLVII – Comprometer-se com a proibição uso de imagem, bem como a identificação
compulsória, divulgação total ou parcial, sem a autorização devida do DEASE, do nome, ato,
documento administrativo ou judicial, assim como fotografia ou qualquer ilustração a que se
atribua ato infracional do adolescente, conforme os art. 17, 109 e 247 da Lei Federal nº 8069/90;
XLVIII – Obedecer as Normas Complementares para Organização e Funcionamento do Sistema
de Atendimento Socioeducativo Catarinense, elaboradas pelo DEASE;
XLIX – Responsabilizar-se pela manutenção predial, com vistas à apresentação, higiene e
segurança do complexo predial, fornecendo todos os recursos humanos e materiais;
L – Manter o corpo administrativo operacional exigido pelos anexos II e III;
LI – Responsabilizar-se pelo fornecimento de materiais de expediente necessários ao
desempenho administrativo e operacional da unidade de atendimento;
LII – Providenciar a limpeza e desinfecção das caixas d’águas em períodos semestrais ou quando
se fizer necessário, realizando posteriormente a análise laboratorial da água;
LIII – Responsabilizar-se pela realização da 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, através da empresa especializada ou
de seus empregados;
LIV – Comprometer-se com uso de bens móveis cedidos pelo Estado única e exclusivamente
para atender à função socioeducativa da Unidade de atendimento, jamais sendo utilizados para
interesses particulares;
LV – Responsabilizar-se para num prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de assinatura do
convênio, inventariar os bens fazendo manifestação formal ao DEASE.

6.

DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

6.1.

ATRIBUIÇÕES DA COORDENAÇÃO GERAL

● Cumprir e zelar pelo cumprimento do Regimento Interno e das Normativas da Unidade;
● Zelar pela integridade física, psicológica e moral dos adolescentes em conformidade com o
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e o SINASE;
● Contribuir para um ambiente adequado para o desempenho de suas atribuições;
● Manter relacionamento cordial e respeitoso com seus superiores e colegas de trabalho, em
todas as categorias, cargos e funções;
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● Desempenhar suas atribuições em consonância com as diretrizes da ECA, do SINASE e
demais legislações correlatas;
● Manter sigilo e ética profissional;
● Zelar pela manutenção e conservação patrimonial da Unidade;
● Participar de reuniões administrativas ordinárias e extraordinárias;
● Informar a Gerência da Unidade quaisquer situações de violência, abusos de poder e tortura
perpetrados contra os adolescentes atendidos na Unidade;
● Tratar com respeito e dignidade os servidores, adolescentes e seus visitantes;
● Zelar pelo cumprimento dos direitos e deveres dos adolescentes em regime restritivo ou
privativo de liberdade, conforme Regimento Interno da Unidade;
● Cumprir e fazer cumprir documentos, normativos, internos e externos à unidade;
● Participar da elaboração do projeto Sociopedagógico, plano e Relatório Anual das atividades;
● Participar da elaboração das normativas internas;
● Articular capacitação e Formação Continuada para o corpo funcional da Unidade;
● Expedir ordens de serviços, circulares e normativos internos;
● Apropriar-se do conteúdo dos livros de registro e demais documentos correlatos, oficializando
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 da Unidade;
● Mediar conflitos;
● Coordenar a administração de gestão de pessoais, buscando o cumprimento das normas e
procedimentos institucionais;
● Promover ações conjuntas 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 servidores/funcionários ambiente seguro e tranqüilo para
o desempenho de suas atribuições;
● Monitorar as atividades e serviços da área técnica e administrativa;
● Remeter informações do quadro de vagas e relatório das atividades desenvolvidas com as
adolescentes 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 o Estatuto do Servidor Público Estadual
para os Centros de administração direta;
● Promover e desenvolver ações em consonância com a Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) para as Unidades de Atendimento de administração indireta;
● Promover a articulação entre os segmentos que compõem a Unidade;
● Garantir junto ao DEASE o acesso aos materiais e suprimentos;
● Promover o cumprimento das determinações judiciais relativas aos adolescentes.

6.2.

ATRIBUIÇÕES DA COORDENAÇÃO TÉCNICA

● Desenvolver as atividades de planejamento, acompanhamento, avaliação e revisão da execução
das ações voltadas à divulgação e interação do Centro com a sociedade como um todo, com
vistas ao estabelecimento, desenvolvimento e consolidação de parcerias úteis aos objetivos de
socialização efetiva dos adolescentes e ao desenvolvimento de atividades cívicas, culturais e
sociais;
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● Coordenar, em parceria com os demais gestores da SECRETARIA/DEASE e ONG, as
atividades de integração dos adolescentes com sociedades em geral, familiares, ONGs públicas,
privadas e do terceiro setor, de forma a construir relacionamentos institucionais sólidos,
promover eventos e a sinergia dos gestores e profissionais do Centro, facilitando a reintegração
social dos adolescentes;
● Participar da avaliação do desempenho e evolução geral dos adolescentes.

7.

DAS ATRIBUIÇÕES DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO-OPERACIONAL

7.1.

SETOR ADMINISTRATIVO

Este setor administra e coordena os profissionais da portaria, serviços gerais, rouparia,
lavanderia, motorista, almoxarifado e cozinha;
● Cumprir e zelar pelo cumprimento do Regimento Interno e das Normativas da Unidade;
● Zelar pela integridade física, psicológica e moral dos adolescentes em conformidade com a
ECA e o SINASE;
● Contribuir para um ambiente adequado para o desempenho de suas atribuições;
● Manter relacionamento cordial e respeitoso com seus superiores e colegas de trabalho;
● Desempenhar suas atribuições em consonância com as diretrizes da ECA, do SINASE e
demais legislações correlatas;
● Manter sigilo e ética profissional;
● Zelar pela manutenção e conservação patrimonial da Unidade;
● Participar de reuniões administrativas ordinárias e extraordinárias;
● Informar a Gerência da Unidade quaisquer situações de violência, abusos de poder e tortura
perpetrados contra os adolescentes atendidos na Unidade;
● Elaborar a escala de trabalho dos agentes de segurança socioeducativo;
● Organizar as reuniões dos agentes de segurança Socioeducativo;
● Promover o trabalho de forma integrada e articulada com os demais setores do Centro;
● Responsabilizar-se pelo fluxo interno do relatório diário dos agentes de segurança
socioeducativa;
● Planejar, coordenar, controlar e avaliar as ações e as necessidades administrativas da Unidade;
● Participar de eventos de capacitação e formação profissional;
● 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;
● Viabilizar prestação de contas, requerimento de férias, licenças e demais documentação de
pessoal;
● Proceder ao controle de ponto e a emissão de relatórios mensais;
● Coordenar, controlar e supervisionar as ações relativas à administração do quadro de recursos
humanos na Unidade;
● Coordenar as ações relativas a utilização dos veículos, gastos com material 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;
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● Supervisionar o funcionamento das áreas de cozinha, lavanderia, rouparia, motorista, portaria,
serviços gerais e almoxarifado;
● Disponibilizar vestuário para os adolescentes, quando necessário;
● Reproduzir documentos e expedir correspondências.

7.2.

SERVIÇOS GERAIS

● Cumprir e zelar pelo cumprimento do Regimento Interno e das Normativas da Unidade;
● Zelar pela integridade física, psicológica e moral dos adolescentes em conformidade com o
ECA e SINASE;
● Contribuir para um ambiente adequado para o desempenho de suas atribuições;
● Manter relacionamento cordial e respeitoso com seus superiores e colegas de trabalho;
● Desempenhar suas atribuições em consonância com as diretrizes do ECA, do SINASE e
demais legislações correlatas;
● Manter sigilo e ética profissional;
● Solicitar ao setor administrativo a reposição de material de hotelaria (toalhas de banho e rosto,
lençol, fronha, travesseiro e cobertor);
● Efetuar o controle de entrega e devolução de material de hotelaria os quais serão utilizados
pelos adolescentes internos;
● Comunicar ao setor administrativo a necessidade de manutenção dos equipamentos utilizados;
● Responsabilizar-se e zelar pelos equipamentos utilizados;
● Lavar as roupas de banho e cama com frequência semanal;
● Zelar pela manutenção e conservação patrimonial da Unidade;
● Participar de reuniões administrativas ordinárias e extraordinárias;
● Informar a gerência da Unidade quaisquer situações de violência, abusos de poder e tortura
perpetrados contra os adolescentes atendidos na Unidade;
● Participar de eventos de capacitação e formação profissional;
● Responsabilizar-se pela limpeza das áreas da Unidade;
● Responsabilizar-se pelos equipamentos utilizados.

7.3.

COZINHA

● Cumprir e zelar pelo cumprimento do Regimento Interno e das Normativas da Unidade;
● Zelar pela integridade física, psicológica e moral dos adolescentes em conformidade com o
ECA e com o SINASE;
● Contribuir para um ambiente adequado para o desempenho de suas atribuições;
● Manter relacionamento cordial e respeitoso com seus superiores e colegas de trabalho;
Desempenhar suas atribuições em consonância com as diretrizes do ECA, do SINASE e demais
legislações correlatas;
● Manter sigilo e ética profissional;
● Zelar pela manutenção e conservação patrimonial da Unidade;
● Participar de reuniões administrativas ordinárias e extraordinárias;
● Informar a Gerência da Unidade, quaisquer situações de violência, abusos de poder e tortura
perpetrados contra os adolescentes atendidos na Unidade;
● Participar de eventos de capacitação e formação profissional, inclusive curso de manipulação
de alimentos;
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● Zelar pelas condições de armazenamento, manipulação e conservação dos alimentos;
● Preparar os alimentos conforme cardápio Nutricional;
● Comunicar com antecedência ao setor de almoxarifado a necessidade de reposição do estoque;
● Manter a conservação e higiene do ambiente, equipamentos e utensílios, acondicionando
corretamente o lixo;
● Responsabilizar-se pela preparação do cardápio dos adolescentes que necessitam de dieta
específica;
● Preparar os alimentos mantendo a qualidade e observando eficiência;
●Efetuar o controle de entrega e devolução dos utensílios da cozinha;
● Solicitar ao setor administrativo a reposição de utensílios de cozinha, quando houver
necessidade;
● Comunicar ao setor administrativo a necessidade de manutenção dos equipamentos;
● Adotar condutas profissionais em conformidade com a legislação da Vigilância Sanitária.

7.4.

SECRETARIA DO ADOLESCENTE

● Cumprir e zelar pelo cumprimento do Regimento Interno e das Normativas da Unidade;
● Zelar pela integridade física, psicológica e moral dos adolescentes em conformidade com o
ECA e o SINASE;
● Contribuir para um ambiente adequado para o desenvolvimento de suas atribuições;
● Manter relacionamento cordial e respeitoso com seus superiores e colegas de trabalho;
● Desempenhar suas atribuições em consonância com as diretrizes do ECA, do SINASE e
demais legislações correlatas;
● Manter sigilo e ética profissional;
● Zelar pela manutenção e conservação patrimonial da Unidade;
● Participar de reuniões administrativas ordinárias e extraordinárias;
● Informar a Gerência da Unidade quaisquer situações de violência, abuso de poder e tortura
perpetrados contra os adolescentes atendidos na Unidade;
● Promover ações junto à equipe técnica na perspectiva da interdisciplinaridade;
● Administrar, organizar e arquivar os documentos recebidos e expedidos relacionados aos
adolescentes;
● Organizar o agendamento e translado dos adolescentes para audiência;
● Organizar, zelar pela guarda e manter o controle dos documentos pessoais dos adolescentes;
● Organizar os prontuários dos adolescentes, colocando-os em local seguro e adequado;
● Guardar e zelar os objetos dos adolescentes, não permitidos no cotidiano da Unidade e,
● Organizar e manter atualizado a agenda da Secretaria, contendo e-mails, endereços e telefones
de órgãos, entidades e todo tipo de recurso comunitário que compõe o SGD;
● Manter atualizado o registro de fluxo de adolescentes da Unidade;
● Recepcionar advogados e oficiais de justiça;
● Manter atualizados os dados estatísticos de atendimento dos adolescentes na Unidade;

7.5.

EDUCADOR SOCIAL

● Cumprir e zelar pelo cumprimento do Regimento Interno e das Normativas da Unidade;
● Zelar pela integridade física, psicológica e moral dos adolescentes em conformidade com o
ECA e SINASE;

11

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E CIDADANIA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SOCIOEDUCATIVA

● Contribuir para um ambiente adequado para o desempenho de suas atribuições;
● Manter relacionamento cordial e respeitoso com seus superiores e colegas de trabalho;
● Desempenhar suas atribuições em consonância com as diretrizes do ECA, do SINASE e
demais legislações correlatas;
● Manter sigilo e ética profissional;
● Zelar pela manutenção e conservação patrimonial da Unidade;
● Participar de reuniões administrativas ordinárias e extraordinárias;
● Informar a Gerência da Unidade quaisquer situações de violência, abusos de poder e tortura
perpetrados contra os adolescentes atendidos na Unidade;
● Promover ações junto à equipe técnica na perspectiva da interdisciplinaridade;
● Registrar as ocorrências no relatório diário de cada plantão;
● Responsabilizar-se pela segurança dos adolescentes internos;
● Fornecer informações relevantes para a construção do Plano Individual de Atendimento;
● Zelar pela disciplina dos adolescentes nas diversas atividades desenvolvidas na Unidade;
● Orientar e participar do processo socioeducacional do adolescente;
● Acompanhar e participar com os adolescentes das atividades pedagógicas, quando solicitado;
● Acompanhar os adolescentes nas atividades externas, respeitando a escala de plantão;
● Trabalhar de forma articulada e integrada com a equipe técnica e os demais setores, tendo a
clareza de que o atendimento ao adolescente é, em todos os aspectos, de responsabilidade de
todos inseridos no Centro.

7.6.

EQUIPE TÉCNICA INTERPROFISSIONAL

O atendimento socioeducativo será prestado pela ONG, no espaço físico cedido pelo governo
estadual ou alugado pela ONG, e através de recursos humanos contratado sob o regime da CLT,
com equipe técnica mínima de acordo com que preconiza o SINASE, conforme tabela descritiva
de funcionários em documento anexo que faz parte deste Termo.

8.

DAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS DAS ÁREAS TÉCNICAS

8.1.

ATRIBUIÇÕES DO PSICÓLOGO

● Cumprir e zelar pelo cumprimento do Regimento
● Zelar pela integridade física, psicológica e moral dos adolescentes em conformidade com a
ECA e SINASE;
● Contribuir para um ambiente adequado para o desempenho de suas atribuições;
● Manter relacionamento cordial e respeitoso com seus superiores e colegas de trabalho;
● Desempenhar suas atribuições em consonância com as diretrizes do ECA, do SINASE e
demais legislações correlatas;
● Exercer as atividades privativas de sua função em consonância com o Código de Ética
Profissional do Psicólogo;
● Manter sigilo Profissional;
● 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 e da privação de liberdade;
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● Atuar em consonância com as “Referências técnicas para a atuação de psicólogos no âmbito
das medidas socioeducativas em unidades de internação;
● Participar ativamente das ações socioeducativas da Unidade de Atendimento;
● Realizar em conjunto com os demais integrantes da equipe técnica o plano individual de
atendimento;
● Zelar pela manutenção e conservação patrimonial da Unidade;
● Intervir nos casos em que o adolescente apresenta sofrimento psíquico e em situações críticas
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, orientado pelo
“Guia para exercício profissional do psicólogo”;
● Participar de reuniões administrativas ordinárias e extraordinárias;
● Informar a Gerência da unidade quaisquer situações de violência, abusos de poder e tortura
perpetrados contra os adolescentes atendidos pela Unidade;
● Promover ações junto à equipe técnica na perspectiva da interdisciplinaridade;
● Elaborar relatório avaliativo de acompanhamento do adolescente de forma interdisciplinar a
ser encaminhado ao Poder Judiciário;
● Prestar assessoria e consultoria técnica em assunto de natureza psicológico;
● Emitir laudos e pareceres quando necessários e a pedido de autoridade judiciária, de acordo
com a Resolução do Conselho Federal de Psicologia nº 007/2003;
● Desenvolver trabalho em grupo com os adolescentes, 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
e privação de liberdade, entre outros;
● Acompanhar os adolescentes nas consultas médicas relacionados à área da Psiquiatria e
adequados para cada caso;
● Prestar atendimento individualizado, acompanhando o adolescente na construção do seu
projeto de vida.

8.2.

ATRIBUIÇÕES DO ASSISTENTE SOCIAL

● Promover o Acolhimento do adolescente e iniciar a elaboração do Plano de Atendimento
Individual, com o adolescente que ingressa na Unidade;
● Atendimento individual e/ou grupal dos adolescentes para conhecimento e intervenção em sua
realidade social;
● Realizar acompanhamento familiar através dos instrumentos técnico-operativos da profissão
(entrevistas/abordagens, visitas domiciliares e ou a comunidade);
● Acompanhar as informações pertinentes ao processo judicial do adolescente, bem como
elaborar relatórios e pareceres técnicos;
● Realizar estudo social, emitir pareceres e laudos, referentes ao contexto do adolescente e as
intervenções que se apresentam como necessário;
● Solicitar passagens rodoviárias aos adolescentes e seus familiares, junto da Vara de execução
onde se encontra o processo;
● Providenciar os documentos necessários ao exercício da cidadania aos adolescentes que não
possuírem;
● Tratar das relações sociais, familiares e comunitárias, aspectos dificultadores e facilitadores da
inclusão social, necessidades, avanços e retrocessos do processo de socialização;
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● Elaborar planos, projetos e planejamentos específicos do setor;
● Democratizar as informações e o acesso aos programas disponíveis no espaço institucional;
● Cumprir e zelar pelo cumprimento do Regimento Interno e das Normativas da Unidade;
● Zelar pela integridade física, psicológica e moral dos adolescentes em conformidade com o
ECA e com o SINASE;
● Contribuir para um ambiente adequado para o desempenho de suas atribuições;
● Desempenhar suas atribuições em consonância com as diretrizes do ECA, do SINASE e
demais legislações correlatas;
● Manter sigilo e ética profissional;
● Manter relacionamento cordial e respeitoso com seus superiores e colegas de trabalho;
● Zelar pela manutenção e conservação patrimonial da Unidade;
● Participar de reuniões administrativas ordinárias e extraordinárias;
● Participar de reuniões técnicas de estudos de casos;
● Promover ações na perspectiva da interdisciplinaridade;
● Articular parcerias com programas, projetos e serviços do SGD;
● Oportunizar espaços de campo de estágio do curso de serviço social, desenvolvendo as
atividades de supervisão;
● Informar a Gerência da Unidade referente a denúncia a ser feita junto ao órgão competentes às
entidades de organização da categoria, às autoridades e aos órgãos competentes, casos de
violação da Lei e dos Direitos Humanos, quando a: corrupção, maus tratos, torturas, ausência de
condições mínimas de sobrevivência, discriminação, preconceito, abuso de autoridade individual
e institucional, qualquer forma de agressão ou falta de respeito À integridade física, social e
mental do cidadão.

8.3.

ATRIBUIÇÕES DO PEDAGOGO

● Cumprir e zelar pelo cumprimento do Regimento Interno e das Normativas da Unidade;
● Zelar pela integridade física, psicológica e moral dos adolescentes em conformidade com o
ECA e o SINASE;
● Contribuir para um ambiente adequado para o desempenho de suas atribuições;
● Manter relacionamento cordial e respeitoso com seus superiores e colegas de trabalho;
● Desempenhar suas atribuições em consonância com as diretrizes do ECA, do SINASE e
demais legislações correlatas;
● Manter sigilo e ética profissional;
● Zelar pela manutenção e conservação patrimonial da Unidade;
● Participar de reuniões administrativas ordinárias e extraordinárias;
● Informar a Gerência da Unidade quaisquer situações de violência, abusos de poder e tortura
perpetrados contra os adolescentes atendidos na Unidade;
● Promover ações junto à equipe técnica na perspectiva da interdisciplinaridade;
● Planejar, coordenar e desenvolver as ações da área pedagógica da Unidade, incluindo as
atividades escolares, oficinas formativas, ocupacionais e profissionalizantes, atividades
recreativas, culturais, esportivas e de lazer;
● Promover ações junto à equipe técnica na perspectiva da interdisciplinaridade;
● 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;
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● 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 adolescentes nas atividades escolares e pedagógicas, junto com
professores, instrutores e recreacionistas;
● Elaborar relatório técnico;
● Organizar e supervisionar as ações desenvolvidas pelos professores, instrutores e auxiliares nas
áreas de escolarização, profissionalização, atividades recreativas e de lazer;
● Requisitar histórico escolar do adolescente e informações sobre o seu processo escolar junto ao
estabelecimento de ensino no qual esteve inserido;
● 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 da
medida socioeducativa, transferência ou de extinção de medida socioeducativa;

8.4.

PROFESSORES DA ESCOLARIZAÇÃO E CURSOS PROFISSIONALIZANTES

● Cumprir e zelar pelo cumprimento do Regimento Interno e das Normativas da Unidade;
● Zelar pela integridade física, psicológica e moral dos adolescentes em conformidade com o
ECA e o SINASE;
● Contribuir para um ambiente adequado para o desempenho de suas atribuições;
● Manter relacionamento cordial e respeitoso com seus superiores e colegas de trabalho;
● Desempenhar suas atribuições em consonância com as diretrizes do ECA, do SINASE e
demais legislações correlatas;
● Manter sigilo e ética profissional;
● Zelar pela manutenção e conservação patrimonial da Unidade;
● Participar de reuniões administrativas ordinárias e extraordinárias;
● Informar a Gerência da Unidade quaisquer situações de violência, abusos de poder e tortura
perpetrados contra os adolescentes atendidos na Unidade;
● Promover ações junto à equipe técnica na perspectiva da interdisciplinaridade;
● Respeitar o quadro de atividades da unidade;
● Adaptar as atividades propostas ao nível de escolaridade dos adolescentes, visando o
desenvolvimento das suas capacidades intelectuais, competências e habilidades;
● Elaborar planejamento e relatórios semanais inerentes as atividades realizadas, as formas de
avaliação e o aproveitamento do adolescente, encaminhando todas as informações ao setor
pedagógico;
● Responsabilizar-se pelo planejamento das aulas e atividades a serem ministradas;
● Responsabilizar-se pelo processo socioeducativo do adolescente.

8.5.

ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM

● Cumprir e zelar pelo cumprimento do Regimento Interno e das Normativas da Unidade;
● Zelar pela integridade física, psicológica e moral dos adolescentes em conformidade com o
ECA e o SINASE;
● Contribuir para um ambiente adequado para o desempenho de suas atribuições;
● Manter relacionamento cordial e respeitoso com seus superiores e colegas de trabalho;
● Desempenhar suas atribuições em consonância com as diretrizes do ECA, do SINASE e
demais legislações correlatas;
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● Manter sigilo e ética profissional;
● Zelar pela manutenção e conservação patrimonial da Unidade;
● Atender aos adolescentes quando do seu ingresso no Centro, fazendo avaliações do seu estado
de saúde;
● Administrar medicamentos sob prescrição médica;
● Desenvolver atividades de orientação aos adolescentes, bem como a coleta de materiais para
exame;
● Avaliar as situações de emergência e fazer encaminhamento hospitalar;
● Executar ações de controle e avaliação das condições vitais do interno;
● Lavar, acondicionar e esterilizar material, segundo técnicas adequadas;
● Desempenhar serviços auxiliares de enfermagem, prestando apoio às ações de médico clínico,
psiquiatra e dentista;
Agendar, programar e organizar as consultas dos adolescentes com os médicos e dentista da
unidade e demais profissionais de saúde;
● Agendar e acompanhar os adolescentes nas consultas e exames externos;
● Manter atualizadas e organizadas as fichas de atendimento de saúde dos adolescentes, fazendo
registros e anotações das condições dos pacientes;
● Ministrar medicamentos e tratamentos aos adolescentes, atendendo às orientações médicas;
● Realizar atendimento de primeiros socorros, quando necessário;
● Manter organização da enfermaria e dos materiais utilizados;
● Realizar ações educativas sobre cuidados de higiene pessoal, alimentação e cuidados
específicos para promoção da saúde e prevenção de doenças;
● Tomar providências para obtenção de medicamentos indicadas pelos médicos, através de
contatos com o município e/ou setor de saúde;
● Manter atualizado o cadastro de recursos de saúde disponíveis na rede de atendimento para
encaminhamento dos adolescentes, quando necessário;
● Manter organizados o armazenamento de medicação e de outros insumos utilizados nos
tratamentos de saúde;
● Orientar monitores sobre as condutas prévias ou posteriores a consultas e exames.
8.6 – ATRIBUIÇÕES DO ADVOGADO
● Cumprir e zelar pelo cumprimento do Regimento Interno e das Normativas da Unidade;
● Zelar pela integridade física, psicológica e moral dos adolescentes em conformidade com o
ECA e o SINASE;
● Contribuir para um ambiente adequado para o desempenho de suas atribuições;
● Manter relacionamento cordial e respeitoso com seus superiores e colegas de trabalho;
● Desempenhar suas atribuições em consonância com as diretrizes do ECA, do SINASE e
demais legislações correlatas;
● Manter sigilo e ética profissional;
● Zelar pela manutenção e conservação patrimonial da Unidade;
● Manter atualizadas e organizadas as fichas de atendimento dos adolescentes, fazendo registros
e anotações das condições dos internos;
● Requisitar e responder informações solicitadas pela SECRETARIA/DEASE;
● Analisar o cumprimento das medidas socioeducativas definidas em sentença e a possibilidade
de progressão dos internos;
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● Respeitar e cumprir determinações, portarias e comunicados internos deste Departamento e da
Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania.

9. ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
9.1 – Administrar o Centro de Atendimento Socioeducativo e/ou a Casa de Semiliberdade
visando à garantia dos direitos dos adolescentes, de acordo com a Lei 8069/1990 – Estatuto da
Criança e do Adolescente e a Lei 12.594/2012 – Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo – SINASE e o cumprimento das decisões judiciais;
9.2 – A ONG manterá em seu quadro mínimo de pessoal, funcionários capacitados e habilitados
para administrar a Unidade, conforme determina o Termo de Convênio;
9.3 – Será proibido aos funcionários da ONG, bem como àqueles designados pela
SECRETARIA/DEASE, para executar e fiscalizar as ações dentro do CASE, CASEP ou Casa de
Semiliberdade, a utilização de porte de armas de fogo, objetos cortantes e/ou pontiagudos e
outros instrumentos correlatos, em todas as dependências da Casa de Semiliberdade ou Centro de
Atendimento Socioeducativo ou Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório;
9.4 – Todos os funcionários da ONG, da SECRETARIA/DEASE, visitantes e outras pessoas que
tenham a entrada autorizada, portarão obrigatoriamente crachás de identificação;
9.5 – Todos os funcionários da ONG, além do crachá de identificação, utilizarão uniformes que
serão custeadospela ONG;
9.6 – Todos os visitantes, funcionários da ONG ou designado pela SECRETARIA/DEASE para
prestarem serviços no Centro de Atendimento Socioeducativo, serão submetidos à revista com
equipamento eletrônico para adentrar nas instalações. A forma e os procedimentos inerentes à
revista serão regulamentados pelo Regimento Interno da Unidade, com a concordância da ONG
e do DEASE;
9.7 – As pessoas citadas no item anterior não poderão acessar o CASE ou CASEP ou Casa de
Semiliberdade, portando numerários, objetos pessoais ou profissionais tais como pastas, carteiras
e demais volumes, permanecendo estes sob a guarda da portaria. Ainda serão submetidos ao
processo de revistas, realizado por aparelhos detectores de metais.

10.

10.1.

DA ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE SECRETARIA/DEASE EM PROCESSO
DE CO-GESTÃO COM A ONG

DA ONG

A ONG empregará profissionais qualificados, com nível superior, para ocupar o cargo de
Coordenador do CASE, CASEP ou Casa de Semiliberdade. As funções já foram consideradas
nos quantitativos de pessoal mínimo a ser disponibilizado, integrando as lotações do corpo
educacional, de segurança, administrativo e corpo técnico, além dos demais cargos também já
mencionados. Documento anexo que faz parte deste termo.

10.2.

DAS ATRIBUIÇÕES DO GRUPO GESTOR DA UNIDADE
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10.2.1 – Planejar, programar, organizar, coordenar, executar e controlar todas as atividades
relacionadas com a administração da Unidade, cumprimento às determinações judiciais, bem
como fazer cumprir o contido neste Termo de Referência e no Convênio firmado;
10.2.2 – Promover o desenvolvimento de métodos de trabalho que visem garantir os aspectos de
segurança e da socioeducação criando espaço para que o adolescente possa ressignificar sua
vida;
10.2.3 – Realizar estudos e levantamentos sobre a situação operacional do órgão, com o objetivo
de apontar avanços e modificações julgadas necessárias para seu melhor funcionamento;
10.2.4 – Estudar, implantar e operar mecanismos de relacionamento com instituições federais,
estaduais e municipais, que desenvolvam programas de formação continuada e aperfeiçoamento
de recursos humanos;
10.2.5 – Articular com instituições congêneres e com os demais órgãos do Sistema Garantia dos
Direitos dos Adolescentes, visando fomentar o intercâmbio de conhecimentos e a adequada
integração das atividades da Unidade;
10.2.6 – Encaminhar ao DEASE boletim semanal do fluxo dos adolescentes e alimentar
informações contendo os dados do SIPIA/SINASE ou outro instrumento indicado pelo DEASE;
10.2.7 – Desenvolver outras atividades relacionadas com a Administração Geral da Unidade de
Atendimento Socioeducativo;
10.2.8 – Viabilizar a execução da medida socioeducativa aos adolescentes, dentro da sua
competência, de acordo com as observações legais estabelecidas em fórum colegiado do Grupo
Gestor;
10.29 – Dar ciência à SECRETARIA/DEASE e às Varas da Infância e Juventude de todas as
ocorrências relevantes a Unidade;

11.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1 – As atribuições de profissionais não constantes deste Edital de Chamamento Público, serão
descritas no Regimento Interno da Unidade;
11.2 – Caso a ONG possua mais de uma Unidade de Atendimento, uma deverá obrigatoriamente
estar localizada no município sede da ONG;
11.3 – Cada Unidade de Atendimento deverá ter Coordenação Técnica exercida por profissional
com formação de nível superior e atuará exclusivamente na função que lhe for designada, assim
como a equipe técnica que não poderá ser compartilhada entre as Unidades de Atendimento.

12.

DOS BENS

12.1 – Os bens materiais e equipamentos recebidos por doação pela ONG para o atendimento
socioeducativo, especificada sua destinação mediante termo, serão incorporados ao patrimônio
do Estado, devendo permanecer à disposição da Unidade de Atendimento para assegurar a
continuidade da ação, podendo vir a serem doados posteriormente à ONG, a critério da
SECRETARIA, mediante processo formal e de acordo com a legislação vigente;
12.2 – Os bens móveis e imóveis de propriedade do Estado, já disponibilizados na Unidade de
atendimento, com o respectivo patrimônio afixado, deverão ser conservados e mantidos pela
ONG com devido zelo, devendo ser devolvidos a SECRETARIA quando do encerramento do
convênio, sob pena de ressarcimento futuro, em juízo ou fora dele;
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12.3 – A conservação, manutenção, abastecimento e o pagamento de multas de trânsito dos
veículos de propriedade da SECRETARIA, utilizados pela ONG para a realização da execução
da presente avença, passando ser de total responsabilidade desta última, mediante Termo de
Cessão de Uso;
12.4 – Nas situações em que houver indício de má execução ou uso de material inadequado da
obra quando o prédio pertencer ao patrimônio do Governo do Estado, a SECRETARIA/DEASE
exigirá da parte dos construtores, as garantias previstas em Leis vigentes ou nos instrumentos
contratuais celebrados pelo Governo do Estado;
12.5 – Em situações em que os serviços executados por empresa contratada pelo Governo, este
exigirá dos executores a garantia da qualidade conforme previsão legal e contratual;
12.6 - Em situações que houver defeito de equipamento fornecido pelo Governo do Estado este
exigirá do fornecedor e fabricante a garantia da qualidade de reposição conforme legislação e
contrato existente;
12.7 – Os subitens 12.5, 12.6 e 12.7, elencados acima, dizem respeito quando a Unidade for de
propriedade do Governo do Estado;
12.8 – Concomitantemente à assinatura do Convênio, as partes assinarão um Termo de Cessão
de Uso, que regerá as normas e condições do uso e manutenção dos equipamentos
disponibilizados pela SECRETARIA/DEASE para fins de funcionamento da Unidade.

13.

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

13.1 – A prestação de contas dos recursos financeiros de que trata a Cláusula
Quarta
desde
convênio será elaborada de acordo com as normas de Contabilidade e Auditoria expedidas pela
Secretaria de Estado da Fazenda e pelo Tribunal de Contas do Estado;
13.2 – Caberá à Diretoria de Administração e Finanças da SJC examinar e, estando de acordo,
aprovar as prestações de contas da ONG, encaminhando cópia do TC 28 (espelho) para o Setor
Operacional do Departamento de Administração Socioeducativa;

14.

DA SUPERVISÃO

14.1 – Caberá à SECRETARIA, através do DEASE decidir sobre a oportunidade e conveniência
de proceder à supervisão da administração, das instalações, do atendimento e dos documentos
relativos à execução do objeto do presente Convênio;
14.2 – A equipe de profissionais responsáveis pela realização da supervisão da Unidade de
Atendimento deverá elaborar relatório técnico, que deverá ser encaminhado ao Diretor do
Departamento de Administração Socioeducativa – DEASE que tomará as providências cabíveis.

15.

DAS PENALIDADES

A ocorrência de irregularidades que impliquem descumprimento de quaisquer cláusulas deste
instrumento poderá acarretar a sua rescisão imediata, incluindo a supervisão de repasses de
recursos financeiros e a devolução de bens móveis e imóveis à SECRETARIA/SJC,
independente de procedimentos judiciais.
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16.

DA RESCISÃO

16.1 – Poderá haver rescisão unilateral imediata do presente Convênio em decorrência da
aplicação da penalidade prevista na cláusula anterior ou daquelas previstas em Lei, ou por mútuo
consenso das partes, a qualquer época, mediante aviso prévio de 60 (sessenta) dias;
16.2 – Em caso de rescisão a SECRETARIA, através do DEASE, reserva-se o direito de exercer
o controle da execução do Convênio, bem como de assumir ou transferir a responsabilidade pelo
mesmo no caso de interdição, embargo ou de fato relevante que venha a ocorrer, de modo a
evitar a interrupção do serviço.

17.

DO PRAZO E VIGÊNCIA

O Prazo estabelecido para execução do Convênio será contado da data de sua assinatura, pelo
período de 01 (um) ano, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, surtindo seus efeitos a
partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado.

18.

DA ALTERAÇÃO

Mediante acordo entre as partes, o presente Convênio poderá ter suas Cláusulas alteradas através
de Termo Aditivo, desde que firmado 30 (trinta) dias antes do seu encerramento, com a
publicação do mesmo no Diário Oficial do Estado.

19.

DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Florianópolis para dirimir as questões da execução do presente
Convênio, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Florianópolis, ____ de______________de________

SADY BECK JÚNIOR
Secretário de Estado da Justiça e Cidadania

DIMAS
Diretor de Planejamento e Avaliação

ROBERTO AUGUSTO CARVALHO LAJUS
Diretor do Departamento de Administração Socioeducativa
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ANEXO I
QUADRO DE UNIDADES E CAPACIDADE

UNIDADE

CAPACIDADE

Casa de Semiliberdade Araranguá

10

Casa de Semiliberdade Blumenau

12

Casa de Semiliberdade Caçador

12

Casa de Semiliberdade Chapecó

10

Casa de Semiliberdade Concórdia

12

Casa de Semiliberdade Florianópolis

23

Casa de Semiliberdade Criciúma

12

Casa de Semiliberdade Joinville

14

Casep Blumenau

25

Casep Caçador

10

Casep Concórdia

10

Casep Criciúma

20

Casep Curitibanos

18

Casep Itajaí

30

Casep Joaçaba

12

Casep Joinville

28

Casep Rio do Sul

18

Casep São José do Cedro

10

Casep Tubarão

12

Casep Xanxerê

06
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Advogado

12h

1

-

-

1

1

2
1

1

XANXERÊ
***

TUBARÃO

SÃO J.
CEDRO

RIO DO SUL

JOINVILLE

JOAÇABA

ITAJAI

CURITIBAN
OS

CRICIUMA

Carga
Horária

CAÇADOR
CONCORDI
A

Quadro de funcionários

BLUMENAU

ANEXO II QUADRO MÍNIMO DE FUNCIONÁRIOS
CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE INTERNAMENTO

1

-

-

-

-

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

2

2

2

2

2

17

13

8

10

3

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

Assistente Social*

30 h

2

1

1

1

Coordenador**

40 h

1

1

1

1

1

-

-

-

2

2

2

8

14

13

2

2

2

1

1

1

-

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

24

18

20

10

Supervisor
Cozinheiras
Educadores Sociais
Instrutores
Pedagoga*
Professor Educação Física

40h
12/36 h
12/36 h
40 h
40 h
40 h

2
15
2
1
1

2
8
2
1
-

Psicólogo*

30 h

1

1

1

1

Serviços Gerais

40 h

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

18

26

24

Profissional de Enfermagem
Motorista
Arteterapeuta
TOTAL POR UNIDADE
TOTAL GERAL DE
FUNCIONÁRIOS

30 h
12/36h
20h

1
28

1
18

2
18
2
1
1

1
31

2
10
2
1
-

1
20

Total

267

*Com comprovada experiência de atuação na área socioeducativa, no mínimo de 2 anos;
** Com formação na área de serviço, psicologia, pedagogia ou administração, com comprovada experiência de atuação na área socieducativa, no mínimo de
02 anos;
***Poderá ser feita parceria com a Secretaria Municipal ou Estadual de Educação, não gerando custo para a SECRETARIA/SJC/DEASE;
Obs. O numero de funcionários que consta neste anexo poderá atender de 10 a 40 adolescentes do sexo masculino e/ou feminino aos quais se atribua autoria
de ato infracional.
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ANEXO III

40 h

Motorista

40h

Pedagoga*

40 h

Psicólogo*

30 h

Serviços Gerais

40 h

Terapeuta ocupacional

30 h

Técnicos Administrativos

40h

Vigilantes

(por turno)

TOTAL POR UNIDADE
TOTAL GERAL DE
FUNCIONÁRIOS

1
1
2
5
2
1
1
1
-

1
1
2
6
2
1
1
1
-

1
1
2
6
2
1
1
1
-

1
1
2
11
2
1
1
1
-

1
1
2
7
2
1
1
1
-

1
1
2
8
2
1
1
1
-

1
1
2
8
2
1
1
1
-

1
1
2
8
2
1
1
1
-

1
1
2
8
2
1
1
1
-

15

16

16

15

16

16

21

17

17

17

17

17

Tubarão

Instrutores

1
1
2
6
2
1
1
1
-

Itajaí

12/36 h

Jaraguá do
Sul

Educadores sociais

1
1
2
6
2
1
1
1
-

Palhoça

12/36 h

1
1
2
5
2
1
1
1
-

Joinville

Cozinheiras

Criciúma

40 h

Concórdia

Coordenador**

Chapecó

30 h

Caçador

Assistente social*

Blumenau

Carga
Horária

Araranguá

Quadro de funcionários

Florianópolis

QUADRO MÍNINO DE FUNCIONÁRIOS – CASA DE SEMILIBERDADE

200

Obs. O numero de funcionários que consta neste anexo poderá atender de 10 a 40 adolescentes do sexo masculino e/ou feminino aos quais se atribua autoria
de ato infracional.
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ANEXO IV
FICHA CADASTRAL DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS
Entidade Recebedora:
CNPJ/MF nº
Inscrição no CMAS nº
Endereço:
Nº
Bairro:
Cidade:
CEP:
Estado:
Telefone para contato:
Endereço eletrônico (E-mail):
Dirigente da Entidade:
Cargo que ocupa na Entidade:
CPF nº
Identidade (nº/data/expedidor):
Endereço Residencial:
Nº
Complemento:
Bairro:
Cidade:
CEP
Estado:
Telefone para contato:
Endereço Profissional:
CEP:
Bairro:
Cidade:
Estado:
Telefone para contato:
Matrícula nº (se servidor público):
_____________________, __ de ___________ de 20__
Local e data

Assinatura do Dirigente do Convenente
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ANEXO V

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DA
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E CIDADANIA,
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO
REGIONAL DE ______________ COM A INTERVENIÊNCIA
DO
DEPARTAMENTO
DE
ADMINISTRAÇÃO
SOCIOEDUCATIVA,
E
A
________________________________________, VISANDO
O
ATENDIMENTO A ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A
LEI EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA
DE
INTERNAÇÃO
(OU
SEMILIBERDADE)
NA
MESORREGIÃO ____ (ANEXO X)
PROCESSO Nº
CONVÊNIO Nº

Aos __ dias do mês de ____ de 2014, o Estado de Santa Catarina, por intermédio da Secretaria de
Estado da Justiça e Cidadania no CNPJ/MF nº 13.586.538/0001-71, com sede na Rua Frei
Caneca, nº 400, Florianópolis, representada por seu Secretário, SADY BECK JÚNIOR,
residente e domiciliado em Florianópolis/SC, inscrito no RG sob o nº. 2.920.331 SSP/SC e no
CPF n° 020.340.319-38, doravante denominada SECRETARIA, a Secretaria do
Desenvolvimento Regional de _______, inscrita no CNPJ nº ____________, com sede na Rua
___________________________________________ – SC, representada por seu Secretário
_____________________________, residente e domiciliado em ______________/SC, portador
da CI nº ______________ e do CPF nº _______________, doravante denominada SDR e com a
interveniência do Departamento de Administração Socioeducativa, com sede à Rua Victor
Meirelles nº 53, Florianópolis/SC, representado por seu Diretor Senhor ROBERTO AUGUSTO
CARVALHO LAJUS, residente e domiciliado em Florianópolis, portador da Cèdula de
Identidade nº 4.957.939-8 – SSP/SC e do CPF nº 009.403.189-46, doravante denominado
DEASE,
e
a
________________________________,
inscrita
no
CNPJ
nº
__________________________, doravante denominada ENTIDADE, com sede na Rua
_______________________________________________________SC, representada por seu
_________________, ______________________________________, portador da CI. Nº
_____________________ e CPF nº ________________________________, residente e
domiciliado em ____________________/SC, ajustam celebrar o presente Convênio de
Cooperação técnico-financeira, ficando obrigados mediante as Cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Convênio tem por objeto prestar atendimento a adolescentes aos quais se atribua
autoria de ato infracional, em cumprimento de medida socioeducativa de Internação (Definitiva,
Provisória ou 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, 121, 123, 124, 125,
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183, 185 e seguintes da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e da Lei 12.594
de 18 de janeiro de 2012 – SINASE..
§1º - Excepcionalmente, comprovada a ausência de vagas nos respectivos Centros de
Internamento, será o adolescente encaminhado para outra unidade, observando, quando possível,
o critério territorial disposto no art. 124, VI, do Estatuto da Criança e do Adolescente;
§2º - Será autorizada a transferência de adolescente de um Centro para outro, quando
comprovada a imperiosa necessidade, mediante justificativa da Equipe Técnica da respectiva
unidade, para garantia e segurança da integridade física do adolescente, desde que previamente
autorizado pelo Departamento de Administração Socioeducativa - DEASE.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL
Este Convênio está fundamentado na Lei Complementar nº 534, de 20 de abril de 2011, no
Decreto nº 307, de 04 de junho de 2003, no Decreto nº 3.586, de 7 de outubro de 2005
(Delegação de competência ao Secretários de Estado), no parágrafo único do art. 187 da
Constituição Estadual e, no que couber, nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
9.790, de 23 de março de 1999, Instrução Normativa da Secretaria do Tesouro Nacional 01/1997,
Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Portaria Interministerial 647, de 11 de novembro de
2008 (saúde), Lei 12.594 de 18 de janeiro de 2012 do Sistema Nacional de Medidas
Socioeducativas e do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA DESPESA
Para execução do presente convênio a SECRETARIA repassará à ENTIDADE a importância
de R$
(__________________________________________), 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:
Em 2014 – R$
Em 2015 – R$

(________________________________________________).
(________________________________________________)

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA/DEASE
A SECRETARIA e o DEASE obrigar-se-ão a:
A SECRETARIA/DEASE obrigar-se-á a:
I – Efetuar o repasse financeiro de acordo com o Cronograma de Desenvolvimento constante do
Plano de Trabalho, mediante aprovação das contas anteriores;
II – Administrar, conforme encaminhamento judicial, a distribuição das vagas solicitadas pelas
Varas da Infância e Juventude de acordo com os critérios do DEASE.
III – Prestar orientações técnicas a ENTIDADE, visando à execução dos objetivos propostos
neste instrumento;
IV – Coordenar, fiscalizar, acompanhar e avaliar a execução desde Convênio, conforme
mencionado na cláusula primeira (Do objeto);
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V – Examinar e, estando de acordo, aprovar os relatórios de execução, assim como a prestação
de contas dos recursos repassados;
VI – Caberá à Diretoria Administrativa e Financeira da SJC examinar e, estando de acordo,
aprovar as prestações de contas da ONG, encaminhando cópia do TC 28 (espelho) ao DEASE;
VII – 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 adolescentes 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.
VIII – Quando o imóvel for de propriedade do Governo do Estado, o mesmo deverá estar em
consonância com o que dispõe a Lei 12.594/2012 – SINASE, provendo sua regularização
estrutural perante aos órgãos públicos responsáveis.
IX – Quando o imóvel for de propriedade do Governo do Estado, o mesmo deverá estar em
condições de uso e habitalidade, em consonância com a proposta pedagógica e com o SINASE;
X – Os veículos que pertencem ao Governo do Estado/SJC/DEASE, e que se encontram nas
unidades, serão colocados à disposição da ONG, através de Termo de Cessão de Uso sendo esta
responsável por nomear funcionário habilitado para conduzi-lo, devendo comunicar o nome
deste ao DEASE;
XI – Quando houver na unidade equipamento, mobiliário e/ou material permanente que pertença
ao patrimônio do Governo do Estado/SJC/DEASE, a SECRETARIA se compromete em
disponibilizá-lo a ONG, a qual deverá doravante responsabilizar-se pela manutenção e reposição
dos mesmos.
XII – Aprovar a aplicação/liberação de até 10% do valor repassado pela SECRETARIA/DEASE
para aquisição de bens permanentes, desde que justificada a necessidade.
XIII – Aprovar a aplicação/liberação de até 10% do valor repassado pela
SECRETARIA/DEASE para custear outras necessidades administrativas não contempladas no
convênio, desde que justificada a necessidade.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE
A ENTIDADE obrigar-se-á:
I – Disponibilizar __ (_____) vagas, para atendimento a adolescentes aos quais se atribua ato
infracional, em regime de Internação (Definitiva, Provisória ou Semiliberdade);
II - Excepcionalmente, comprovada a ausência de vagas no respectivo Centro de Atendimento
Socioeducativo de Internação ou Casa de Semiliberdade, será o adolescente encaminhado para
outra Unidade de Atendimento, observado, sempre que possível, o critério territorial disposto no
inciso VI do art. 124 do Estatuto da Criança e do Adolescente;
III - A transferência, remoção ou permuta de adolescente de uma unidade para outra, quando
comprovada a imperiosa necessidade, acontecerá a partir de um parecer técnico assinado pela
Equipe Técnica da respectiva Unidade de Atendimento, passando pela Assessoria
Sociopedagógica do DEASE; mediante justificativa da Equipe Técnica da respectiva unidade,
para garantia e segurança da integridade física do adolescente, desde que previamente autorizado
pelo DEASE;
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IV – Responsabilizar-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 ou outras entidades de direito público ou privado, salvo mediante
autorização do DEASE, sob pena de rescisão deste instrumento e responsabilização de seus
dirigentes conforme previsão legal;
V – Efetuar os pagamentos de pessoal da Unidade, conforme legislação vigente, sendo vedada
sua utilização em gratificações, consultorias, assistência técnica ou qualquer espécie de
remuneração a funcionário ou empregado que pertença aos quadros de pessoal da ENTIDADE;
VI – Ressarcir à SECRETARIA os recursos recebidos por meio deste Convênio, 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 convênio;
VII – Responsabilizar-se pelos encargos de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, danos
causados a terceiros e pagamento de seguros em geral eximindo a SECRETARIA/DEASE de
quaisquer ônus e reivindicações, perante terceiros, em juízo ou fora dele, devendo anexar à
prestação de contas o que segue:
a) Cópia da carteira ou do contrato de trabalho;
b) Comprovante de pagamento mensal (contra cheque, holerite, etc.);
c) Cópia da Guia de Recolhimento da Previdência Social (GPS) do mês anterior ao de
referencia;
d) Cópia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) do
mês anterior ao de referência.
VIII – Responsabilizar-se pelos cumprimentos dos prazos estabelecidos quando da utilização dos
recursos e prestação de contas junto a SECRETARIA/Diretoria Administrativa e Financeira
(DIAF);
IX – Assegurar a não utilização de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem o governo
estadual, em documentos, uniformes e demais equipamentos;
X – Aceitar a supervisão e orientação técnica promovida pela SECRETARIA, através do
DEASE, fornecendo imediatamente as informações necessárias a sua execução;
XI – Manter conta corrente específica e vinculada ao convênio, que deverá ser identificada com
o nome do convenente acrescido da expressão “convênio” e do nome do concedente;
XII - Os recursos repassados mensalmente conforme cronograma de desembolso constante no
plano de trabalho devem ser destinados para cobrir as despesas do mes de referencia do repasse,
como pagamento de pessoal e encargos, alimentação e demais materiais/serviços necessários à
manutenção, com vistas a disponibilização e ao atendimento das vagas especificadas no anexo I
em cada unidade de atendimento socio educativo.
XIII - Os recursos concedidos não poderão ser utilizados para outros fins que não estejam
previstos no presente edital e deverão ser aplicados sobre as despesas no âmbito das unidades
socioeducativas de referencia para cada repasse.
XIV - Os recursos não utilizados no mês de referencia do repasse deverão ser recolhidos para o
FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO, mediante deposito identificado, sendo o
comprovante de depósito anexado e contabilizado na prestação de contas.
XV - Os recursos concedidos deverão seguir as limitações de gastos previstos no plano de
aplicação, salvo em motivos devidamente justificados com a anuência do DEASE.
XVI – A entidade deverá manter mensalmente no seu quadro efetivo de funcionários o
quantitativo mínimo exigido conforme os anexos II, III e IV.
XVII – Cada entidade poderá contratar serviços de apoio contábil com vistas a receber auxilio na
contabilização dos gastos, no pagamento de pessoal e nas prestações de contas originados pelos
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convênios decorrentes do presente edital em cada unidade sócio educativa. Os gastos com
serviços contábeis não poderão exceder a meio salário mínimo. Os gastos excedentes somente
serão liberados mediante justificativa expressa e autorização do DEASE.
XVIII – Cada unidade sócio educativa poderá contratar serviços de telefonia, necessários ao
funcionamento da unidade com a limitação de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais de gastos.
Os gastos excedentes somente serão liberados mediante justificativa expressa e autorização do
DEASE.
XIX – Os gastos com combustíveis para abastecimento de veículos não poderá exceder o total de
200 (duzentos) litros mensais por convênio firmado. Os gastos excedentes somente serão
liberados mediante justificativa expressa e autorização do DEASE.
XX – Fica vedado à entidade realizar a contratação de prestação de serviços terceirizados,
elencados no elemento de despesa n° 37 (locação de mão-de-obra), conforme Decreto Estadual
n° 1323/2012.
XXI – Devolver à SECRETARIA os saldos financeiros remanescentes, inclusive os
provenientes de aplicações financeiras realizadas, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias da
data da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do Convênio, sob pena de imediata instauração
de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela SECRETARIA;
XXII – Responsabilizar-se pelo gerenciamento técnico e administrativo, em consonância com as
orientações do DEASE;
XXIII – Observar os direitos de que são titulares os adolescentes privados de liberdade, em
consonância com o art. 124 do Estatuto da Criança e do Adolescente, articulando com a rede de
proteção (executivo e judiciário) a reinserção do adolescente junto á família e sociedade;
XXIV – Adotar as medidas necessárias ao cumprimento do prazo máximo de 45 (quarenta e
cinco) dias para conclusão dos procedimentos de apuração de ato infracional imputado aos
internos, questionando junto à autoridade competente a liberação ou transferência quando
vencido este prazo;
XXV – Informar à Diretoria de Auditoria Geral da Secretaria de Estado da Fazenda a data de
abertura de procedimento licitatório, quando for o caso;
XXVI – Manter na Unidade uma equipe constituída conforme apresentado na proposta,
adequando-se o DEASE ao SINASE naquilo que couber;
XXVII – Obedecer à hierarquia adotada no Poder Executivo, reportando-se, principalmente, ao
DEASE, acerca de quaisquer incidentes que fujam ao cotidiano institucional, reclamações,
sugestões ou requisições advindos da ENTIDADE, sob pena de responsabilidade e rescisão do
presente convênio;
XXVIII – Fornecer uniforme aos educadores sociais;
XXIX – Enviar mensalmente relatórios de atendimento técnico, bem como relação de vagas de
movimentação, semanalmente, conforme orientações definidas pelo DEASE;
XXX- Enviar trimestralmente relatório de todos os setores envolvidos no atendimento direto
conforme orientações do DEASE.
XXXI- Responsabiliza-se a ONG, pela manutenção e reposição dos bens móveis, imóveis e
equipamentos cedidos pelo Estado;
XXXII - Responsabilizar-se pelo pagamento das contas de água, luz, internet e telefone da
Unidade de atendimento; bem como ao pagamento da locação se for o caso;
XXXIII - Assegurar o repasse de material de hotelaria (cama, banho e higiene) aos adolescentes
em quantidade suficiente, garantindo a qualidade dos mesmos, como também o vestuário, caso o
adolescente não disponha pessoalmente destes pertences;
XXXIV- Responsabilizar-se-á por todos os ônus decorrentes de multas, manutenção,
combustíveis e lubrificantes da frota, mantendo seguro total do(s) veículo(s) utilizado(s) pela
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unidade, cedido(s) pela SECRETARIA/DEASE através do Termo de Cessão de Uso;
XXXV - Fornecer o acesso à Internet e a manutenção do sistema informatizado a todos os
funcionários da Unidade, segundo a especificidade de suas atribuições, favorecendo o fluxo de
comunicação no Sistema Socioeducativo Catarinense;
XXXVI – A ENTIDADE é responsável pelo fornecimento e preparo de alimentação adequada
aos adolescentes internados na unidade, conforme exigências nutricionais do setor de nutrição da
SECRETARIA/DEASE, a qual obedece a padrões nacionais de nutrição humana conforme a
faixa etária.
XXXVII – Responsabilizar-se pela manutenção predial, com vistas à apresentação, higiene e
segurança do complexo predial, fornecendo todos os recursos humanos e materiais;
XXXVIII – Os profissionais da área técnica realizarão atendimento técnico, conforme preconiza
o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 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;
XXXIX - Os serviços não poderão sofrer descontinuidade por ausência ou impedimento de
comparecimento dos profissionais contratados, como férias, enfermidade, e/ou outros eventos;
XL - O piso salarial dos profissionais deverá obedecer ao estabelecido em Convenção ou Acordo
Coletivo de Trabalho válido no Estado de Santa Catarina. Quando não existente Convenção
Coletiva de Trabalho prevalecem os pisos fixados em Lei Federal para cada categoria.
XLI - Todos os profissionais disponibilizados pela ONG para execução de serviços técnicos
deverão ter formação superior nas respectivas áreas, bem como registro e situação regular
perante o Conselho Regional da profissão;
XLII - Participar da supervisão e orientação técnica promovida pela SECRETARIA/DEASE,
através do DEASE, fornecendo informações necessárias a sua execução;
XLIII - Propiciar aos funcionários da unidade, condições para o acompanhamento, supervisão e
fiscalização necessárias à execução do presente Convênio;
XLIV – Garantir a participação dos funcionários aos eventos de formação inicial e ou continuada
que forem oferecidos pela SECRETARIA, ficando a cargo da ONG todos os custos de traslados,
hospedagens, diárias, ou ajuda de custo, e alimentação dos participantes;
XLV - 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 interdição, intervenção ou embargo os mesmos devem ser
encaminhados ao DEASE.
XLVI – Responsabilizar-se por efetivar o atendimento ao adolescente internado, através do
instrumento técnico denominado Plano Individual de Atendimento – PIA, conforme capítulo IV,
art. 52 a 59 da Lei 12.594/2012;
XLVII – Responsabiliza-se pelo Ensino Fundamental e Médio, bem como demais cursos,
oficinas e atividades pedagógicas mediante o estabelecimento de convênio com a Secretaria de
Educação do Governo do Estado ou do Município, ou contratação de profissionais qualificados e
habilitados, sem ônus para a SECRETARIA/DEASE;
XLVIII – Fornecer material didático-pedagógico para desenvolvimento das atividades
socioeducativas;
XLIX - Responsabilizar-se pelo gerenciamento técnico e administrativo, em consonância com as
diretrizes da legislação vigente e das normativas do DEASE;
L - Apresentar ao DEASE comprovante de inscrição do programa de Centro de Atendimento
Socioeducativo, Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório e ou Semiliberdade no
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Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Conselho Municipal de
Assistência Social de origem da Unidade de Atendimento;
LI - Resguardar o sigilo, preservar a imagem e o segredo de justiça, quando das solicitações
referentes aos adolescentes; conforme determina o Art. 143 e Art. 247 da Lei 8069/90;
LII - Comprometer-se com a proibição uso da imagem, bem como a identificação compulsória,
divulgação total ou parcial, sem a autorização devida do DEASE, do nome, ato, documento
administrativo ou judicial, assim como fotografia ou qualquer ilustração a que se atribua ato
infracional do adolescente, conforme os Art. 17, 109 e 247 da Lei Federal nº 8069/90;
LIII - Obedecer as Normas Complementares para Organização e Funcionamento do Sistema de
Atendimento Socioeducativo Catarinense, elaboradas pelo DEASE;
LIV – Manter o corpo administrativo operacional exigido pelo item 6 e anexos II, III e IV;
LV – Responsabilizar-se pelo fornecimento de materiais de expediente necessários ao
desempenho administrativo e operacional da unidade de atendimento;
LVI – Providenciar a limpeza e desinfecção das caixas d’águas em períodos semestrais ou
quando se fizer necessário, realizando posteriormente a análise laboratorial da água;
LVII – Providenciar a inspeção periódica dos equipamentos de combate a incêndios, de acordo
com as normas técnicas emanadas pelo Corpo de Bombeiros;
LVIII – Responsabilizar-se pela realização da 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, através de empresa especializada ou
por seus empregados;
LIX – Comprometer-se com uso de bens móveis cedidos pelo Estado única e exclusivamente
para atender à função socioeducativa da Unidade de atendimento, jamais sendo utilizados para
interesses particulares;
LX – Responsabilizar-se para num prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de assinatura do
convênio, inventariar os bens fazendo manifestação formal ao DEASE;
LXI – Quando o imóvel for alugado pela ONG, a manutenção de danos prediais causados por
defeitos ou vícios de construção, assim como de ordem estrutural (projeto/construção), serão de
responsabilidade da ONG perante o proprietário.
CLÁUSULA SEXTA – DOS BENS
I – Os bens materiais e equipamentos recebidos por doação pela ENTIDADE para o
atendimento socioeducativo, especificada sua destinação mediante termo, serão incorporados ao
patrimônio do Estado, devendo permanecer à disposição da Unidade de Atendimento para
assegurar a continuidade da ação, podendo vir a serem doados posteriormente à ENTIDADE, a
critério da SECRETARIA, mediante processo formal e de acordo com a legislação vigente;
II – Os bens móveis e imóveis de propriedade do Estado, já disponibilizados na unidade, com o
respectivo patrimônio afixado, deverão ser conservados e mantidos pela ENTIDADE com
devido zelo, devendo ser devolvidos a SECRETARIA quando do encerramento do convênio,
sob pena de ressarcimento futuro, em juízo ou fora dele;
III – A conservação, manutenção, abastecimento e o pagamento de multas de trânsito dos
veículos de propriedade da SECRETARIA, utilizados pela ENTIDADE para a realização da
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execução da presente avença, passa a ser de total responsabilidade desta última, mediante Termo
de Cessão de Uso;
IV - Nas situações em que houver indícios de má execução ou uso de material inadequado da
obra quando o prédio pertencer ao patrimônio do Governo do Estado, a SECRETARIA/DEASE
exigirá da parte dos construtores, as garantias previsão legal vigente ou nos instrumentos
contratuais celebrados pelo Governo Estadual;
V – Em situações em que os serviços executados por empresa contratada pelo Governo, este
exigirá dos executores a garantia da qualidade conforme previsão legal contratual;
VI - Em situações que houver defeito de equipamento fornecido pelo Governo do Estado este
exigirá do fornecedor e fabricante a garantia da qualidade e reposição conforme legislação e
contrato existente;
VII– Os subitens IV, V e VI, elencados acima, dizem respeito quando a Unidade for de
propriedade do Governo do Estado;
VIII - Concomitantemente à assinatura do Convênio, as partes assinarão um Termo de Cessão de
Uso, que regerá as normas e condições do uso e manutenção dos equipamentos disponibilizados
pela SECRETARIA/DEASE para fins de funcionamento da Unidade.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
I – A prestação de contas dos recursos financeiros de que trata a Cláusula Terceira deste
convênio será elaborada de acordo com as normas de Contabilidade e Auditoria expedidas pela
Secretaria de Estado da Fazenda e pelo Tribunal de Contas do Estado;
II – Caberá à Diretoria Administrativa e Financeira da SJC examinar e, estando de acordo,
aprovar as prestações de contas da ENTIDADE, encaminhando cópia do TC 28 (Espelho) ao
DEASE.
CLÁUSULA OITAVA – DA SUPERVISÃO
I – Cabe à SECRETARIA, através do DEASE decidir sobre a oportunidade e conveniência de
proceder à supervisão nas instalações e documentos relativos a execução do objeto do presente
Convênio;
II – O Diretor de Administração Socioeducativa determinará a supervisão a que alude o item
anterior, no mínimo, com 10 (dez) dias de antecedência, descrevendo o objetivo e a equipe
responsável pelos trabalhos junto a ENTIDADE, conforme o caso;
III – Da supervisão na ENTIDADE deverá ser elaborado relatório técnico minucioso,
encaminhando-o imediatamente ao Diretor de Administração Socioeducativa que tomará as
providências cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
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Além das penalidades previstas em lei, 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 à SECRETARIA, independentemente de procedimentos judiciais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO
I – Poderá haver rescisão unilateral imediata do presente Convênio em decorrência da aplicação
da penalidade prevista nas Cláusulas anteriores, ou por mútuo consenso das partes, a qualquer
época, mediante aviso prévio de 60 (sessenta) dias;
II – Em caso de rescisão a SECRETARIA, através do DEASE, reserva-se o direito de exercer o
controle da execução do Convênio, bem como de assumir ou transferir a responsabilidade pelo
mesmo no caso de paralisação, intervenção, embargo ou de fato relevante que venha a ocorrer,
de modo a evitar a interrupção do serviço.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO PRAZO E VIGÊNCIA
O prazo estabelecido para a execução deste Convênio será contado na data de sua assinatura, a
partir do dia 01 de Dezembro de 2014 até 31 de Novembro de 2015, surtindo efeitos a partir de
sua publicação no Diário Oficial do Estado, admitindo prorrogação.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ALTERAÇÃO
Mediante acordo entre as partes, o presente Convênio poderá ter suas Cláusulas alteradas através
de Termo Aditivo, desde que firmado 30 (trinta) dias antes do seu encerramento, com a
publicação do mesmo no Diário Oficial do Estado.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – VALOR DO REPASSE
Os valores dos repasses serão reajustados anualmente, a partir da data de assinatura do termo
contratual, caso haja solicitação da contratada, tendo por base a variação do IGPM publicado
pela Fundação Getúlio Vargas, acumulado nos últimos 12 (doze) meses ou outro índice que
venha a substituí-lo.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93 recorrendo-se aos costumes e aos
princípios gerais de direito.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA VINCULAÇÃO
O presente contrato vincula-se ao EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº
0142/SJC/2014/DIPA/DEASE e à proposta da ENTIDADE , nos Termos da Lei de Licitações e
Contratos.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO
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Fica eleito o Foro da Comarca de Florianópolis para dirimir as questões da execução do presente
Convênio, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, para a completa validade do que ficou acordado, firmam o presente Convênio em 04 (quatro)
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.
Florianópolis, de ___ de ______ de 2014.

SADY BECK JUNIOR
Secretário de Estado da Justiça e Cidadania

Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional de _____________

Presidente da Entidade

ROBERTO AUGUSTO CARVALHO LAUS
Diretor de Administração Socioeducativa

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:
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ANEXO VI
PLANO DE TRABALHO
1 - DADOS CADASTRAIS
ONG

CNPJ

Endereço

Bairro

Cidade

UF

CEP

Conta corrente

Banco

DDD / Telefone
Agência

Nome do Responsável

CI / Órgão Exp.

Inscrição no CMAS
Praça de pagto
CPF

Cargo

Função

Endereço

Matrícula
Bairro

Cidade

CEP

DDD/Telefone

2 – OUTROS PARTÍCIPES
Nome

CNPJ/CPF

Endereço

Bairro

Cidade

CEP

3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO
Título do Projeto

Período de Execução
Início
Término

Identificação do Objeto

Justificativa da Proposição
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4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)
Etapa
Meta Fase

Especificação

Duração

Indicador físico
Unidade

Qualidade

Início

Término

5 - PLANO DE APLICAÇÃO (R$)
Natureza das despesas
Código
Especificação

Valor
Concedente

Total

R$

ONG

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$)
CONCEDENTE
META dez
jan

META

jul

ago

fev

mar

abr

set

out

nov

mai

jun

ONG (contratada)
Obs. Não há liberação de recursos por parte da ENTIDADE e nos meses de maio e novembro o
valor da parcela será acrescido em até 50% (cinqüenta por cento), a fim de custear as despesas e
encargos com o pagamento de funcionários e verbas rescisórias.
7 – DEFERIMENTO SOLICITADO
Na qualidade de representante legal do convenente, peço deferimento ao que ora é
solicitado para fins de desenvolver o Plano de Trabalho:
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LOCAL E DATA

ONG

8 – MANIFESTAÇÃO DO CONCEDENTE
Deferido

Local e data

Concedente

Local e data

Concedente

Indeferido
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ANEXO VIII
QUADROS DE PROPOSIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS – SEMILIBERDADE

40 h

Motorista

40h

Pedagoga*

40 h

Psicólogo*

30 h

Serviços Gerais

40 h

Terapeuta ocupacional

30 h

Técnicos Administrativos

40h

Vigilantes

(por turno)

TOTAL POR UNIDADE

38

Tubarão

Instrutores

Itajaí

12/36 h

Jaraguá do
Sul

Educadores sociais

Palhoça

12/36 h

Joinville

Cozinheiras

Florianópolis

40 h

Criciúma

Coordenador**

Concórdia

30 h

Chapecó

Assistente social*

Caçador

Carga
Horária

Blumenau

Quadro de funcionários

Araranguá

(deverá ser preenchido somente na(s) unidade(s) em que a ONG estiver se habilitando, podendo constar da proposta, a título adicional e para incremento da pontuação
quaisquer dos profissionais elencados na tabela constante do item 3 do presente Edital
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ANEXO IX
QUADROS DE PROPOSIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DE CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE
INTERNAÇÃO

(deverá ser preenchido somente na(s) unidade(s) em que a ONG estiver se habilitando, podendo constar da proposta, a título adicional e para incremento da pontuação

Cozinheiras

12/36 h

Educadores Sociais

12/36 h

Instrutores

40 h

Pedagoga*

40 h

Professor Educação Física

40 h

Psicólogo*

30 h

Serviços Gerais

40 h

Profissional de Enfermagem

30 h

Motorista

12/36h

Vigilante

Por turno

Arteterapeuta

20h

TOTAL POR UNIDADE

39

XANXERÊ

40h

TUBARÃO

Técnico Administrativo

SÃO J.
CEDRO

40h

RIO DO SUL

Supervisor

JOINVILLE

40 h

JOAÇABA

Coordenador**

ITAJAI

30 h

CURITIBAN
OS

12h

Assistente Social*

CRICIUMA

Advogado

CONCORDI
A

Carga
Horária

CAÇADOR

Quadro de funcionários

BLUMENAU

quaisquer dos profissionais elencados na tabela constante do item 3 do presente Edital
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ANEXO X
QUADROS DE MESORREGIÕES

Mesorregião de Santa Catarina

1 - Mesorregião da Grande
Florianópolis

2 - Mesorregião do Norte
Catarinense

Microrregião de Florianópolis

Antônio Carlos

Biguaçu

Florianópolis, capital

Governador Celso Ramos

Palhoça

Paulo Lopes

Santo Amaro da Imperatriz

São José

São Pedro de Alcântara

Microrregião de Canoinhas

Bela Vista do Toldo

Canoinhas

Irineópolis

Itaiópolis

Mafra

Major Vieira

Monte Castelo

Papanduva

Porto União

Santa Terezinha

Timbó Grande

Três Barras

Microrregião de Tabuleiro

Águas Mornas

Alfredo Wagner

Anitápolis

Rancho Queimado

São Bonifácio

Microrregião de Joinville

Araquari

Balneário Barra do Sul

Corupá

Garuva

Microrregião de Tijucas
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Angelina
Canelinha
Leoberto Leal
Major Gercino
Nova Trento
São João Batista
Tijucas

Guaramirim
Itapoá
Jaraguá do Sul
Joinville
Massaranduba
São Francisco do Sul
Schroeder

Microrregião de São Bento do Sul

Campo Alegre

Rio Negrinho

São Bento do Sul

3 - Mesorregião do Oeste Catarinense
Microrregião de Chapecó

Águas de Chapecó

Águas Frias

Bom Jesus do Oeste

Caibi

Campo Erê

Caxambu do Sul

Chapecó

Cordilheira Alta

Coronel Freitas

Cunha Porã

Cunhataí

Flor do Sertão

Formosa do Sul

Guatambu

Iraceminha

Irati

Jardinópolis

Maravilha

Modelo

Nova Erechim

Nova Itaberaba

Novo Horizonte

Palmitos

Pinhalzinho

Planalto Alegre

Quilombo

Saltinho

Santa Terezinha do Progresso

Santiago do Sul

São Bernardino

São Carlos

4 - Mesorregião de Serrana
Microrregião de Campos de Lages

Anita Garibaldi

Bocaina do Sul

Bom Jardim da Serra

Bom Retiro

Campo Belo do Sul

Capão Alto

Celso Ramos

Cerro Negro

Correia Pinto

Lages

Otacílio Costa

Painel

Palmeira

Rio Rufino

São Joaquim

São José do Cerrito

Urubici

Urupema
Microrregião de Curitibanos

Abdon Batista

Brunópolis

Campos Novos

Curitibanos

Frei Rogério

Monte Carlo

Ponte Alta

Ponte Alta do Norte

Santa Cecília

São Cristóvão do Sul

Vargem
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São Lourenço do Oeste
São Miguel da Boa Vista
Saudades
Serra Alta
Sul Brasil
Tigrinhos
União do Oeste

Microrregião de Concórdia

Alto Bela Vista

Arabutã

Arvoredo

Concórdia

Ipira

Ipumirim

Irani

Itá

Lindóia do Sul

Paial

Peritiba

Piratuba

Presidente Castelo Branco

Seara

Xavantina
Microrregião de Joaçaba

Água Doce

Arroio Trinta

Caçador

Calmon

Capinzal

Catanduvas

Erval Velho

Fraiburgo

Herval d'Oeste

Ibiam

Ibicaré

Iomerê

Jaborá

Joaçaba

Lacerdópolis

Lebon Régis

Luzerna

Macieira

Matos Costa

Ouro

Pinheiro Preto

Rio das Antas
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Salto Veloso
Tangará
Treze Tílias
Vargem Bonita
Videira

Microrregião de São Miguel do Oeste

Anchieta

Bandeirante

Barra Bonita

Belmonte

Descanso

Dionísio Cerqueira

Guaraciaba

Guarujá do Sul

Iporã do Oeste

Itapiranga

Mondaí

Palma Sola

Paraíso

Princesa

Riqueza

Romelândia

Santa Helena

São João do Oeste

São José do Cedro

São Miguel do Oeste

Tunápolis
Microrregião de Xanxerê

Abelardo Luz

Bom Jesus

Coronel Martins

Entre Rios

Faxinal dos Guedes

Galvão

Ipuaçu

Jupiá

Lajeado Grande

Marema

Ouro Verde

Passos Maia

Ponte Serrada

São Domingos

Vargeão

Xanxerê

Xaxim
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5 - Mesorregião do Sul Catarinense

6 - Mesorregião do Vale do Itajaí

Microrregião de Araranguá

Araranguá

Balneário Arroio do Silva

Balneário Gaivota

Ermo

Jacinto Machado

Maracajá

Meleiro

Morro Grande

Passo de Torres

Praia Grande

Santa Rosa do Sul

São João do Sul

Sombrio

Timbé do Sul

Turvo

Microrregião de Blumenau

Apiúna

Ascurra

Benedito Novo

Blumenau

Botuverá

Brusque

Doutor Pedrinho

Gaspar

Guabiruba

Indaial

Luiz Alves

Pomerode

Rio dos Cedros

Rodeio

Timbó

Microrregião de Criciúma

Cocal do Sul

Criciúma

Forquilhinha

Içara

Lauro Müller

Morro da Fumaça

Nova Veneza

Siderópolis

Treviso

Urussanga

Microrregião de Itajaí

Balneário Camboriú

Barra Velha

Bombinhas

Camboriú

Ilhota

Itajaí

Itapema

Navegantes

Penha

Piçarras

Porto Belo

São João do Itaperiú

Microrregião de Tubarão

Armazém

Braço do Norte

Capivari de Baixo

Garopaba

Grão Pará

Gravatal

Imaruí

Imbituba

Jaguaruna

Laguna

Orleans

Pedras Grandes

Rio Fortuna

Sangão

Santa Rosa de Lima

São Ludgero

Microrregião de Ituporanga

Agrolândia

Atalanta

Chapadão do Lageado

Imbuia

Ituporanga

Petrolândia

Vidal Ramos
Microrregião de Rio do Sul

Agronômica

Aurora

Braço do Trombudo

Dona Emma

Ibirama
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São Martinho
Tubarão
Treze de Maio

José Boiteux
Laurentino
Lontras
Mirim Doce
Pouso Redondo
Presidente Getúlio
Presidente Nereu
Rio do Campo
Rio do Oeste
Rio do Sul
Salete
Taió
Trombudo Central
Vitor Meireles
Witmarsum

ANEXO XI
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PLANILHA DE CUSTOS E PERCENTUAIS PREVISTOS PARA ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADES
SOCIOEDUCATIVAS DE SEMILIBERDADE

1
2
3
4
5
6
7
12

SEMILIBERDADE
Araranguá
Chapecó
Blumenau
Caçador
Concórdia
Criciúma
Joinville
Florianópolis

VAGAS
10
10
12
12
12
12
14
23

REPASSE
6º e 12º REPASSE
MENSAL
(13º Salário)
R$ 52.885,47
R$ 79.328,21
R$ 52.885,47
R$ 79.328,21
R$ 54.346,24
R$ 81.519,37
R$ 54.346,24
R$ 81.519,37
R$ 54.346,24
R$ 81.519,37
R$ 54.346,24
R$ 81.519,37
R$ 55.807,01
R$ 83.710,52
R$ 62.380,47
R$ 93.570,71

TOTAL DE
REPASSE EM 12
MESES
R$ 687.511,12
R$ 687.511,12
R$ 706.501,14
R$ 706.501,14
R$ 706.501,14
R$ 706.501,14
R$ 725.491,14
R$ 810.946,12

PERCENTUAIS DE REFERÊNCIA PARA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

1
2
3
4

SEMILIBERDADE
Araranguá
Chapecó
Blumenau
Caçador

VAGAS
10
10
12
12

% Funcionários
80,17
80,17
77,79
77,79

% Alimentação
14,18
14,18
16,56
16,56

45

% Manutenção
5,65
5,65
5,65
5,65

CUSTO MENSAL
POR VAGA
R$ 5.288,55
R$ 5.288,55
R$ 4.528,85
R$ 4.528,85
R$ 4.528,85
R$ 4.528,85
R$ 3.986,22
R$ 2.712,19
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5
6
7
12

Concórdia
Criciúma
Joinville
Florianópolis

12
12
14
23

77,79
77,79
75,54
66,70

16,56
16,56
18,81
27,65

ORÇAMENTO PREVISTO
SEMILIBERDADE

R$ 5.737.464,06

CASEP

R$ 13.696.423,44

CUSTO ANUAL

R$ 19.433.887,50
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5,65
5,65
5,65
5,65

