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5” ADITAMENTO AO TERMO N® 025/2016-AMSE
PROCESSO N° 1709/2016 - FUNDAÇÃO CASA
5“ Aditamento ao Termo de Colaboração que entre si
celebram a Fundação Centro de Atendimento
Socioeducativo ao Adolescente - Fundação CASA-SP e
PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE
DE FRANCA, tendo por objeto a cooperação no
atendimento ao adolescente, em cumprimento de medida
socioeducativa de semiliberdade.
Pelo presente instrumento, de um lado FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO
AO ADOLESCENTE - FUNDAÇÃO CASA-SP, instituída pela Lei n« 185, de 12 de dezembro de 1973, com
alterações que lhe foram introduzidas, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazenda sob o n“ 44.480.283/0001-91, com sede na Rua Florêncio de Abreu, n® 848, Luz, São Paulo, Capital,
neste ato representado pelo senhor Secretário da Justiça e Cidadania, FERNANDO JOSÉ DA COSTA,
respondendo pelo expediente da FCASA-SP, nos termos do Decreto publicado no DOE de 05-10-2020, e pelo
senhor AURÉLIO OLÍMPIO DE SOUZA, Diretor Administrativo nomeado nos termos da Portaria
Administrativa n° 831/2019, doravante denominada FUNDAÇÃO CASA-SP,
PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA, instituída nos termos da Lei Civil,
com sede na Rua Leandro Fernandes Martins, n° 1949, Jardim Aeroporto III, Franca - SP, CEP 14404-259,
inscrita no Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob n° 56.885.262/0001-35, por sua filial
localizada na Rua Tiradentes, n° 1599, Centro - Franca - SP, CEP 14400-550, inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica do Ministério da Fazoada sob n® 56.885.262/0007-20, neste ato representada por seu Presidente
OVIDIO JOSÉ ALVES DE ANDRADE, portador da Cédula de Identidade com RG n° 9.872.151-3/SP e
CPF/MF n° 980.877.978-68, doravante denominada OSC,
As referidas partes, CONSIDERANDO:
a)

que em 13/11/2016 foi celebrado o Termo de Colaboração n® 025/16-AMSE, tetido por objeto a
cooperação no atendimento ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de
semiliberdade no CASA Semiliberdade de Franca;

b)

a aplicação reajuste salarial conforme Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 de 3,50% (três
inteiros virgula cinquenta por cento) do SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE
ASSEIO E CONSERVAÇÃO, EMPREGADOS EM EDIFÍCIOS E CONDOMÍNIOS,
EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE FRANCA E REGIÃO retroativo a 01
de março de 2020.

c)

a necessidade de se adequar os valores do abono prêmio mensal de permanência (biênio)

d)

a necessidade de aplicação de reajuste do adicional de insalubridade retroativo a janeiro de 2020
referente ao reajuste do salário mínimo de 2020;

e)

a necessidade de aplicação de reajuste do vale alimentação retroativo a março de 2020;

f)

a necessidade de aplicação de reajuste no vale refeição retroativo a março de 2020;

g) a necessidade de alteração na planilha de aplicação financeira que trata da “Prestação de Serviços
de Nutrição e Alimentação aos Adolescentes, sob a Tutela do Estado, at^didos pela Fundação
CASA”, data base junho/19, publicados pelos Estudos Técnicos de Serviços Terceirizados CADTERC;
GERÊNCIA DE PARCERIAS - SCP
Rua Florêncio de Abreu, 848 - 6® andar - Luz - São Paulo/SP - CEP 01030-001
Telefones; (11) 2927-9803
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h)
i)

j)

a consequente necessidade de atualização do valor custo dia proposto por adolescente;
a necessidade de alterar o Plano de Trabalho no item correspondente a despesas com alimentação
dos adolescentes uma vez que até então o Plano fezia menção que o alimento seria preparado e
servido no centro, mas devido a dificuldades de se realizar um novo contrato, a alimentação será
preparada na cozinha da contratada e transportada até o centro.
a necessidade de adequação das Planilhas de Aplicação Financeira;

RESOLVEM, de comum acordo, aditar o Termo de Colaboração n° 025/16-AMSE, nos termos do
artigo 55 da Lei Federal n° 13.019/2014, o que ora fazem nos termos a seguir expostos:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente objeto consiste na:
1.

Retificação da Planilha de Aplicação Financeira para que nela conste:

a)

Aplicação de reajuste salarial conforme Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 de 3,50% (três
inteiros virgula cinquenta por cento) do SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE
ASSEIO E CONSERVAÇÃO, EMPREGADOS EM EDIFÍCIOS E CONDOMÍNIOS, EMPREGADOS
EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE FRANCA E REGIÃO retroativo a 01 de março de 2020.

b)

Adequação dos valores do abono prêmio mensal de permanência (biênio) referente a convenção de

2020;
c)

Aplicação de reajuste do adicional de insalubridade retroativo a janeiro de 2020 referente ao reajuste do
salário mínimo de 2020;

d)

Aplicação de reajuste do vale alimentação retroativo a março de 2020;

e)

Aplicação de reajuste no vale refeição retroativo a março de 2020;

f)

Alteração na planilha de aplicação financeira que trata da “Prestação de Serviços de Nutrição e
Alimentação aos Adolescentes, sob a Tutela do Estado, atendidos pela Fundação CASA”, data base
junho/l 9, publicados pelos Estudos Técnicos de Serviços Terceirizados - CADTERC;

g)

Alteração do custo dia por adolescente;

II.

Alteração do Plano de Trabalho no item correspondente a despesas com alimentação, sendo agora a
alimentação preparada na cozinha da contratada e transportada até o centro.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
O valor global estimado do presente Termo de Colaboração é de R$ 790.081,42 (setecentos e noventa mil,
oitenta e um reais e quarenta e dois dentavos), onerando a Natureza da Despesa 3.3.50.43.81 e a Funcional
Programática 14.243.1729.5907.0000, sendo R$ 666.854,80 (seiscentos e sessenta e seis mil, oitocentos e
cinquenta e quatro reais e oitenta centavos) para o presente exercício.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Para o período de 01 de março de 2020 até 31/10/2021 a OSC receberá da FUNDAÇÃO CASA-SP, pelo
atendimento ao objeto descrito na CLÁUSULA PRIMEIRA, o valor do custo dia máximo de R$ 1.448,45 (hum
GERENCIA DE PARCERIAS - SCP
Rua Florêncio de Abreu, 848 - 6° andar - Luz - São Paulo/SP - CEP 01030-001
Telefones: (11) 2927-9803
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mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) para DESPESAS COM RECURSOS
HUMANOS, fixado com base nas despesas fixas com recursos humanos. O custo dia máximo por adolescente a
partir de 01/09/2021 passa a ser de R$ 3938 (trinta e nove reais e trinta e oito centavos) para DESPESAS,
fixado com base nas despesas, previstas e aprovadas no ANEXO TERMO I - PLANO DE TRABALHO e no
PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (ANEXO TERMO 11 - PLANILHAS DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, e o valor de desembolso mensal proposto de R$70.622,62
(setenta mil, seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e dois centavos) para o período de 01/09/2021 até
31/10/2021;
PARÁGRAFO SEGUNDO
Fica reconhecida a despesa no valor de R$ 32.703,0$ (trinta e dois mil, setecentos e três reais e oito centavos),
correspondente ao período retroativo de 01/03/2020 a 30/08/2021, tendo em conta que, conforme informado pela
OSC, através do ofício n® 44/2021, a mesma não necessitará de desembolso adicional para os valores
correspondentes às verbas retroativas.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO
Ficam RATIFICADAS as demais Cláusulas constantes do Termo de Colaboração n° 025/16-AMSE não
conflitantes com o presente instrumento.
E, por estarem certos e ajustados, assinam as partes o presente Aditamento ao Termo de Colaboração em 02
(duas) vias de igual teor e forma, assistidas por 02 (duas) testemunhas.
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Gerente
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CASA SEMrUBERDADE ARCEBISPO DOM

Informações

CASA

helder câmara-

de 01/03/2020

UU UCHUU

N° de vagas
0(/)
cn

S0

23

Processo

■

SDE 1709/2016

ID

------------------------------------------------------------------------

Início

^

1

01/11/2020
31/10/2021

Vigência

12
365

Dias do ano

^
0

0

—

0 Prorrogação a partir de;

m

ái;

Sindicato «
Piso Salarial
IfÜS Empresa
Seguro Ac. Trabalho. (RAT)
Contribuição Terceiros

1 de setembro de 2021
Asseio e Sinbfir- 2020/2021

R$

20,00%
1.00%

5,80%
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^

1
^

0,60%
2,50%
0.20%
1,00%
1,50%

imm

M
c
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SENAC
SESC

TOTAL SEGURIDADE SOCIAL
FGTS
PIS
Vale Refeição

Auxílio transporte
.

....

.

26,80%
8,00%
1,00%

R$

R$

Transporte
Obs.

CADTERC
CADTERC

250,00
20%

Percentual (%)

1

Qtde funcionários

Reajuste Salarial (Dissídio)
Alimentação

21,61

40hR$ 141,14; 33h
R$116,44 e30h R$105,85

Vale Alimentação

iribciiuuriucdue

1.217,65

3,50%
Junho 2019

Aplicação Dissídio Coletivo retroativo a 01/03/2020 índice 3,50%. Aplicação CADTERC
junho 2019 referente ao serviço de alimentação, preço referencial do caderno
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Rubrica
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PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO
PLANILHA I - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS
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CASA HHILIBERDADE ARCEBISPO DOM HELDER CÂMARA- de 01/03/2020
Processo nS
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Rubrica

01 de Setembro de 2021

Retirratificação a partir de:

Fí. n2

PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO
PLANILHA II x DESPESAS

ESPECIFICAÇÃO

Atimentação ao adolescente com refeições diárias e serviços complementares, por empresa contratada

Higiene pessoal e de saúde dos adolescentes, seu vestuário, materiais didáticos, pedagógico e recreativo, gêneros alimentícios
em geral para a formação profissional básica, bem como, materiais de consumo administrativo para realização dos serviços do
Centro de Atendimento

Manutenção |jMMG8È,ãj^M tpWlial

contratação de serviços especializados, manutenção de equipamentos, serviços de transpose eventuais, devidamente
justificados, viagens de funcionários, correios e demais serviços necessários para o cumprimento do objeto deste termo de
colaboração
CUSTO DIA PROPOSTO PQR ADOtESSSaiE
CUSTO ANUAL PROPOSTO

Kl
326.030.04
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CASA SEMILIBERDADE ARCEBISPO DOM HELDER CÂMARA- de 01/03/2020
Processo

01 de SetembrO de 2021

Retirratificação a partir de:

à Svtviço

Rubrica
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PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO
PLANILHA III - TOTAL DE DESPESAS

dm

m mmí»umwÊm

CUSTO ANUAL

ITEM

R$ 504.314,50

RECURSOS HUMANOS

FUiTPOáTI^ OISStaó
SíETROATIVO BENEPtCÍOS

OgseistíDlsel

(Süm tísfâÊSsSdsite úh De^mbÈíi^)
VR / AUX. CRECHE). (Sem Necessidade áS

TOTAL RECURSOS HUMANOS

mwmiíM
,

m 1..T14J0
R$ 537.017,58

m 2Sâ.DÍI,84
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA

R$ 790.081,42
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CASA SEMILIBERDADE ARCEBISPO DOM HELDER CAMAFA>de 01/03/2020
Retirratificação a partir de:
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01 de Setembro de 2021
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CASA SEMILIBERDADE ARCEBISPO DOM HELDER CAMARA- de 01/03/2020
Processo n®
Fl. n®

Rubrica

01 de Setembro de 2021

Retirratificação a partir de:

PLANILHA DE ALIMENTAÇÃO GERAL
QUANTITA11V03 ESIIMADOS DE REFEIÇÕES E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE VALORES CASA OE 23 ADOLESCENTES

'aUANTIDAQE

REFEIÇÕES/SERVIÇOS COMPLEMENTARES ■ N» DE COMENSAIS PREVISTO

1
21

Desjejum

ESTIMADA DE
REFEIÇÕES

FREQUÊNCIA

21

diário

Almoço

m

Z£

«g*rts>

Lanche da Tarde

21

21

diário

Jantar

m

MENSAL DE
REFEIÇÕES

462

'QUAKTIDADfDE
REHIÇÕESPARA ^ VAltW unetArio VMOR MENSAL RS
11X31
12 MESES
R$

VALOR TOTAL RS

Mim&t

(IXllMESES)

S.544
<^i]

462

5.544

im

SMt

4,41

2.037,42

4,41

24.449,04
M3i5 9Z

15,93
2.037,42

24.449,04

7.359,66

■■■■
Desjejum

2

2

diário

2

24

aiasSâ

i

1

icBáno;

1

32

1«ii8

ijas

12,72

Almoço

2

2

diário

2

24

15,93

31,86

382,32

■2

ã

ii%Ia

2

m

4.41

8,82

105,84

2

2

diário

2

24

15,93

31,86

382,32

12

0

4yss

Eysõ

12

0

8,68

0,00

624,95

Jantar

4,41

8,82

105,84

llllllll
liSAelíe

psti^sli

Lanche Especial (período integral)

|

m

i

r!is«s2«&

12

0

(*)6vezes

■HH
1 Almoço

0

1 Almoço

0

TOTAL GERAL

0

0

(

0,00

0,00

0,00

0

0

<

0,00

0,00

0,00

R$ 227,480,88

(*) A frequência de fornecimento refere-se bo periodo de 12 meses
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CASA SEMILIBERDADE ARCEBISPO DOM HELDER CAMARA- de 01/03/2020
Processo n®

Retirratificação a pa itir de;
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Rubrica

01 de Setembro de 2021

PLANILHA DE PREÇO REFERENCIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE

(tem

Descrição

' Quant.
Veículos

0

^ Valor Unítírio
Veículo/Més RS/Mès

R$ 0.00

* Distãnaa ’ Dislâncfa
’ Valor Total Percomda Percorrida
0stimada Estimada
Mensal de
ím
Veicutoa R$ (1 KMiWêS
Eslrmada
KM/Mès
.
x2)
por
(1X4)

R$ 0,00

0

' Valor
Unitário
lâKM
Rodada
RWM

’’Tafiftr TÇS«

0

R$ 0,00

R$ 0,00

6

i msm
i
[
!

“total
MENSAL
(Valor Fixo +
Prazo 12
Valor Vanawl)
Meses
RSilíÊS
(3*7)

R$ 0.00

Q

mom

ft

rS
VALOR TOTAL
(Valor fixo + Valor Vanàvel)
(8*9)

j

S
1

Ktm
TOTAL GERAL

6

R$o.oa
R$ 0,00
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1. APRiSENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
A Pastoral do Menor surgiu na cidade de São Paulo, em Julho de 1977, quando
a assistente socíoi Ruth Pistori procurou o Bispo Dom Luciano Mendes de Aimelda,
preocupada com a falta de maior apoio para adolescentes que já haviam cometido
algum ato Infracíonal e estavam no programa chamado aquele tempo de Liberdade
Vigiada. Algumas famílias e seminaristas católicos se uniram para iniciar um trabalho
de Liberdade Assistida Comunitária e acompanhar esses jovens.
Em nossa comunidade, a Pastoral do Menor e Famflla da Diocese de Franca,
associação de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal iniciou seus trabalhos
em 1983. reconhecida juridicamente em 14 de outubro de 1987. Organização não
governamental de fins filantrópicos que objetiva atender crianças e odolesceníes e
seus familiares em situaçõo de vulnerabilidade social valorizando e respeitando a
dignidade humana dessas pessoas como filhos de Deus, na luta por seus direitos
humanos, através de ações sócio educativas diversificadas. Em Franca, mantemos
as Unidades: Centro Educacional Comunitário Niída Vanini de Andrade - CEC
ÍNúcieo Aeroporto ill); Núcleo Palmeiras, Núcleo Santa Gíanna, Núcleo Sõo
UJ

Sebastião, Núcleo Aeroporto II Núcleo Zelinda e em Gestõo Compartilhada com a
Fundaçõo “CASA’' “

Atendimento Inicial e Internaçõo Provisória, Internação e

Semiliberdade - Arcebispo Dom Helder Cõmaro

O

i

in =
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CVÍ o

Franca-SP”, até a presente data.

Pastoral do Menor e Fomílía da Diocese de Franca, conta hoje com apoio da

S -

Secretario de Ação Social de Franca, na subvenção de 350 crianças e adolescentes
de 06 Q 17 anos e 11 meses, atuando na Proteção Social Básica no Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários em parceria
o

ca

com o CR AS da região que possui mapeamento dos bairros atendidos e fica li
responsável pelo encaminhamento das mesmas, seguindo os critérios de prioridade
para inserção no serviço, Além desta, há parceria com a Secretaria Municipal de
Educação para cofinandamento de 50 crianças de 04 a 06 anos em contraturno
escolar das creches, que provê alimentação para todas as crianças e odolescentes
tendo grande parte do fornecimento destes alimentos fornecidos pela Divisão
Alimentar da Secretaria Municipal da

Educação

fdivisõo de creche)
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cofinondamento a 150 crianças de 06 a 10 onos do ensino fundamental também no
contratumo escolar.
A Ação Pastorol congrega educadores, orientadores sociais e facültadores de
oficinas que visam proporcionar ao seu público alvo a participação efetivo do
processo educotivo e da sociedade, dando a ele autonomia em um mundo onde
haja mais justiça social e paz. O Processo pedagógico está sendo construído no seu
dia a dia de acordo com a lei 8069-90 - Estatuto da Criança e do Adolescente,
O atendimento na Entidade visa contribuir paro a formação integral, crítica,
democrático e comunitária, incentivando o bom relacionamento entre a$ crianças,
adolescentes, famOias, funcionários, diretoria e comunidade em geral, bem como
entender e mudar a realidade.
Nos principais resultados obtidos temos a reduçõo de atitudes violentos e
agressivas, conscientização sobre as próprias escolhas, melhora significativa na vido
escolar e formação pessoal.
2. OBJETIVO GEIÂL
A Pastoral do Menor se propõe, à luz do Evangelho, estimular um processo que
viso à sensibilização, à conscientização crítica, ò organízaçoo e à mobilizaçõo da
sociedade como um todo, na busca de uma resposta transformadora, global,
unitário e integrada à situação da criança e do adolescente empobrecidos e em
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situação de risco, promovendo, nos projetos de atendimento direto, a participação
das crianças e adolescentes como protagonista do mesmo processo.
Propomos a partir do objetivo da instituição, executar o atendimento nas fases

^
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do artigo 120, do EGA {Estatuto da Criança e Adolescente), garantindo ao
adolescente autor de ato ínfraclonai atendimento qualificado durante o
cumprimento da medida socioeducativa, além de contribuir e incentivar os
adolescentes empobrecidos, em situaçõo de risco e desrespeitados em seus direitos,
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li
a serem capacitados, empoderados de seus direitos, possibilitando que o mesmo seja I s
agente sócio transformador, na família, na comunidade e na sociedade em que
atua. Conforme a missão da Fundação CASA:
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Executar, dkefa ou Indírefamente, as medidas socloeducaffvas com eficiência
eficácia e efetividade, garantindo os direitos previstos em lei e contribuindo para o
retorno do adolescente ao convívio social como protagonista de sua história”.

3a

objetivos espkiificos

Â Pastoral do Menor tem por objetivo atender crianças, adolescentes, jovens,
pessoas idosas e seus familiares, em situaçõo de vulnerabilidade social, valorizando e
respeitando a dignidade dessas pessoas como filhos de Deus na iuía por seus Direitos
Humanos, através de ações relacionadas a:
L

Orientação, acompanhamento e/ou encaminhamento a um
processo de co-partíclpaçõo na busca de alternativas, visando seu
resgate diante das situações em que se encontram;

li.

Busco de recursos econômicos, políticos, sociais, educacionais,
relacionadas à saúde, culturais, esportivas e ambientais;

ill

Denuncia

das

causas

de

empobrecimento,

marginalidade,

opressão e exploração, buscando incíusíve a articulação de meios
para a defesa de situações de Injustiça social;
IV,

Despertar o envolvimento de pessoal voluntário na ação-reflexaoaçõo:

V.

Desenvolvimento de atividades ligadas à educação formal e
informal, inclusive formação profissional;
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VL

Âtendímenío dos que se encontram em situação de drogadtçôo;

VIL

Cunho cultural, objeíivondo a contribuição para uma melhor I s
(D

convivência;
VÜL

Estimulo e desenvolvimento de projetos esportivos e similares, na
busca da sua maior socialização:

IX.

1•g io

Melo ambiente, sustentabiüdade e reciclagem de materiais
recidávei.
Promoçõo e defesa do vida dos adolescentes e seus familiares e em
situação de risco pessoal e socioL bem como autores de atos
ínfracionais,

desrespeitadas

em

seus

direitos

fundamentais.
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proporcionando-!hes ensino, cultura, educaçõo na proteção e
preservação do maio ambiente, inclusão social, promoção,
atenção

integrai

e

pesquisa

científica,

estimulando

seu

protagonismo, buscando a mobilização e a sensibilização da

comunidode acarea das questões juvenis.
Pastoral do Menor propõe a partir dos objetivos específicos da instituição, a:
a) Desenvolver com os adolescentes processos de intervenção
personalizada e grupai que levem em conta a identificação com
suas problemáticas, as situações que provocaram o cometimento
do ato infracíonal, as causas e consequências das mesmas,
mediante Plano individual de Atendimento (PIA) trabalhado pelo
equipe de referência do adolescente;
bj Desenvolver no adolescente um processo de construção de seu
projeto de vida com alternativas claras de mudança, de
conhecimento próprio que favoreçam a construção da sua
personalidade;
c) Pfopídor no jovem o desenvolvimento da sua personalidade com
UÍ

programas formatívos nas áreas; humana, espiritual, social cultural
cívica, recreativa, acadêmico e profissionalizante;
d) Integrar a famOia do adolescente no processo socioeducativo, de
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tal forma que juntos assumam responsabilidades e aprendam a £ S
enfrentar e superar situações problemáticas recuperando os valores
I ^
familiares;
e) Fortalecer no jovem o conhecimento, a aceitaçõo e a assimilação
de normas culturais estabelecidos pela sociedade, o escala de
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valores, de modo que aprenda a refletir, conviver com os outros, ter
■g ±
uma atitude Gn'tlco e assumir um compromisso diante das situações I i
na sociedade;
f) Desenvolver com o jovem e suas famílias programas de formação
da cidadania, que lhes possibilite o conhecimento de seus direitos, 2 <
i <
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deveres, o respeito à autoridade iegítima, à lei, à cultura, à Naçüo
Brasileiro e aos símbolos da pátria;
gj Propiciar atividades e espaços de participação por meio de
estratégias que permitam ao adolescente ser agente ativo do

processo socioeducativo:
h) Vincular as famílias ao processo socioeducativo do adolescente
favorecendo a aquisiçõo de habilidades sociais paro superação de
conflitos:
i)

Possibilitar várias oltemativas de intervenção para o atendimento
das famílias que garantam um maior comprometimento, efetividade
e responsabiiizaçõo dos adolescentes dentro do programa;

J)

Vincular as famOias nas diversas atividades, espaços de diálogo,
participação e áreas de atendimento que o programa oferece para
a escuta das próprias dificuldades;

kj Desenvolver umo intervenção no sistema familiar ou sistema de
apoio para que possam se beneficiar das possibilidades que o
contexto social lhes oferece;
íj
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Identificar e estabelecer o sistema de rede de apoio oferecido pelas
políticas públicas;

m) Oferecer espaços e estratégias de atendimento individual e grupai
que permitam ao adolescente e suas famílias encontrarem
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alternativas frente à problemática do consumo de substâncias
ps!coativ0s.

4. DESCRIÇÃO DA REALIDADE LOCAL
Segundo dados do IBGE a população de Franco estimada em 2015, é de
342.112 habitantes {iBGE: 2015), numa área total do Município de 609 Km^, sendo I 1
urbanizada de 84km2No que se refere à economia local destacam-se no setor primário a agricultura,
como centro de uma das mais importantes regiões produtoras de café do mundo, a
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’’Alta Mogiana”. No Setor secundário a cidade, primordiaímente Industrial, é a maior
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produtora de calçados do Brasli e da América latino, possuindo mais de 1000
indústrias de grande e médio porte, sendo importante observar que tais indústrias são
muito bem instaladas e estruturadas, respeitando todas as normas ambientais e
também sociais não havendo a participação de mão de obra infantil, tendo um dos

maiores centros de ensino e pesquisa no setor coureiro-colçadista contando com
centros de Design e formação profissional que sõo considerados como um dos
maiores e mais modernos que existem neste setor, sendo referência nacionai e
internacional. Em Franca, também são importantes as indústrias de confecções, de
fundição, de jóias e diamantes, metalúrgicas, de alimentos e bebidas, de cosméticos,
de móveis entre outras.
No Setor terciário, Franca também é conhecida na regíõo como centro de
produção e de difusão de conhecimento tecnológico, tendo atraído investimentos
na melhoria dos processos de desenvolvimento de softwares comerciais ~ o que faz
Franca ter o título de Cidade Digita! - e com a instalação de dezenas de pequenas
empresas vindas de outras regiões. Vale mencionar que além da populaçõo local
grande parte dos moradores da região dependem do comércio francano. Segundo
dados da prefeitura de Franca, o vinculo empregatício nos setores apresentam-se da
seguinte maneira:

UJ

a
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Serviços: 28,41%
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Comércio: 2ã,éõ%
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Construçõo Cívíh 2,9S%
Âgronegécio: 1,34%
Franco representa o 14® Região Administrativo do Estado de SP, composta por h> P<
23 municípios: Franco, Aromino, Batatais, Buritlzal, Cristais Paulista, Guará, Igarapava,
ipuã, Itirapuã, Ituverava, Jeriquara, Migueiópolis, Morro Agudo, Nuporanga, Oriândia,
Patrocínio Paulisto, Pedregulho, Restinga, Ribeirõo Corrente, Rifaina, Sales de Oliveira,
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Sõo Joaquim da Barra, São José da Bela Vista.
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Locolizada em uma das mais Importontes regiões economicamente
3 £

favorecidas do país, a Nordeste do Estado de SP, Franca é uma cidade em pieno ? <
2 1
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desenvolvimento. Apresenta IDH-M (índice de Desenvolvimento Humano Municipal)
de 0.820, {posição: 59® entre os ó5ó municípios de SP) com uma expectativa de vida
de 73 anos aproximadamente. Sedia a 14® Regido Administrativa do Estado e faz
limite com as cidades paulistas como Batatais, Cristais Paulista e Patrocínio Paulista e
divisa com cidades mineiras de ibiraci e ClaravaL
Possuí as seguintes etnias: 75,8% brancos; 4,ó% negros; 18,9% pardos; 0,1%
amarelos; 0.1% indígenas (fonte - IBGE).
O município de Franca disponibiliza serviços de atençõo à população, através
da Secretaria de Desenvolvimento e Açõo Social, atendendo também os familiares
dos adolescentes sendo:
•

Região Sul; possui 01 CRAS, 01 DBS, que atende 48 bairros Moradores de
classe média/baixa;

•

Região leste: possui 01 CRAS, 01 DBS, que atende 43 bairros - moradores de
cia^ médía/olto;

»

Região Oeste: possui 01 CRAS. 01 UB$ que atende 54 bairros - Moradores de
classe média/baixa;

•

iegião Norte; possui 01 CRAS, 01 UBS. que atende 45 bairros - Moradores de
closse média/baixa; Casa do pão {eras Norte): 07 o 17 anos, com
atividades em horário contrário ao escolar, informática, teclado, víolõo,
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culinária para fomílias, teatro, dança.
•

Região Centro: possui 01 CRAS e 01 CREAS que atende 88 bairros -
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Moradores de classe média/ alta
«

Pronatec: Curso profissionalizante para maiores de 16 onos que estejam
incluídos no CADIUNI ‘cadastro úníco’ com renda de até três salários
mínimos. Esse programa oferece também transporte e lanche. Contempla
as áreas: Eletricista, recepcionista, costureira, entre outros.

•

Para atender a demanda dos munícípes. Franca ainda oferece uma UBS
24hs. Centros Comunitários; Unidade Básica de Saude (UBS); UPA: 01 CAPS,
Ambulatório

Médico

de

Especialidade,

Vigilância

sanitária,

epldemiológico e ambiental; Programa Soúde da Família (PSF): NGA
(pronto socorro d© referência e pronto socorro infontíl); Conselho Municipal
PLANO DE TRABALHOPASTORAL DO MENOR ~ CASÁ ARCEBISPO DOW HÉLDER CÂMARA {SEMiUBÊROADES
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dos Direitos do Criança e Adolescente; Centro de Referência de saúde do
trabalhador; Progromas e Projetos da SEDHAS; Abrigo Provisório; Recanto
do Aconchego; PAIP; Posto de atendimento ao Trobalhador; Sementes do
Amanhã; Conhecendo Minha Cidade: Secretaria do CMAS; Fundo Social;
Grupo de apoio Amor Exigente; Ong Franca VIVA, SENA!, SENAC, SESi.

41.

Êduccíçôo:

Com relação à educação a cidade apresenta taxa de alfabetização de
96,37% (íDH-m 0,906%) e conto com um número favorável de colégios, escolas
{particulares, estaduais e municipais) que atendem a necessidade dos munícípes.
Franca conta com importantes instituições de ensino técnico e superior e é
considerada cidade universitária (UNíFRAN, UNIFACEF, UNESP, FACULDADE DE DIREITO
DE FRANCA - FDF, FATEC) além dos cursos técnicos (ETEC - Centro Paula Souza, SENAL
SENAC).

4.2.

Arfe e Cultura:
UJ

O

Na área de arte e cultura a cidade conta com a FEÁC (Fundação de Esporte,
Arte e Cultura) frafa-se um órgõo da admínístraçao indireta que tem como objetivo
executar, promover. Incentivar e difundir as políticas relacionadas com as atividades
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sóciô-culturais esportivas do Município. Trabalha em conjunto com a Divisão do
Cultura da Secretaria da Educação cuja a finalidade é difundir a cultura na cidade.
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A cidade conta ainda com o Arquivo Histórico que é o local onde sõo
arquivados livros antigos, revistas e Jornais municipais e nacionais, documentos
históricos entre outros, Suas atribuições estão a promoção de reuniões, catalogação,
identificação, organização e ocesso ao patrimônio documental público e privado

1 I

de valor cultural e histórico para Franca. Além das bibliotecas municipais que a
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Prefeitura mantém na cidade onde a população tem acesso a empréstimos de livros,
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pesquisas e outras atividades.
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Franca conta com um Espaço de Difusão Científica, onde está instalado um
observatório astronômico, laboratório científico onde é oferecido atendimento
educacional para a população em geral Para visitação desse espaços é necessário
agendar horário, pois existem dias programados para os alunos da rede municipal e
outros para a populoçâo.
Possui ainda o Teatro Municipai ’’José Cyrino Goulart”, Pinacoteca ’'Miguel
Ângelo Pucd”, Museu Histórico Municipal ”José Chlochiri”, teatro de bolso, Museu da
Imagem e do $om “Bonaventura Cariolato” (MIS}, Casa da Cuitura Franca, Franco
também tem um acervo exciusivamente dedicado ao sapato - o Museu do Calçado.
Um dos mais antigos monumentos locais é o Relógio do Sol, peça de 1884 em
mármore. Outras construções históricas sõo a Fonte Agua da Careta (datada da
época dos bandeirantes), o Prédio dos Correios (1852), o Cemitério da Saudade
(1855) e 0 antiga Estoção Ferroviária (1887).

4.3.

Bpories:

Na área de esportes, a cidade possui um pólo esportivo que conta com um
ciübe brasileiro de basquetebol o Franca Basquetebol Clube, um Ginásio
poliesportívo “Morillo Fuentes” (Ginásio Pedrocão),e um ciube de futebol (Âssociaçõo
Atlética Froncana), que usa o estádio municipal Dr. Lancha Filho, mais conhecido
como “Lanchao”, além das diversas quadras e estádios distritais para a prática
esportiva nos bairros da cidade. Destacam-se o

Conjunto esportivo “ Ângelo

Tornafore” - Parque Vicente Leporace, Conjunto esportivo Champagnat. (Centro),
Conjunto esportivo “Odrocír Gonçalves” Jardim Aeroporto íil
Há também na cidade a Sociedade Hípica de Franca e um ciube de rugby
(Diabios Hugby club] e um clube de aeromodelísmo.

4,4,
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A cldade oferece locais para atividades de Ia2er, tais como: parque de
exposições Fernando Costa, Parque do trabalhador, Poliesportívo, praças regionais,
além dos pólos esportivos utilizados para atividades de esporte e lazer.

4,5.

Aparafos Sociais

O município possui cinco centros de referência da assistência social (CRAS),
responsáveis pelos oíendlmentos ás famílias e adolescentes; inserção em programas
sociais como Ação Jovem, Projovem, Renda cidadã e Renda mínima, um órgão
gestor (SEDAS) responsável pelo cadastramento de famílias no Programa Bolsa
Família; dois Centro de referência especializado da assistência soda! (CREAS), que
sõo responsáveis pelas medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestaçõo
de serviços à comunidade, além de oferecer cursos e oficinas paro adolescentes e
famílias (através do PAEF) e um Centro de atendimento psicossodal (CAPS). O
município possui uma parceria com a escola ESAC que oferece cursos de
informático, tecnologia digital atendimento ao cliente, teatro, violão, dança e
auxiliar administrativo gratuitamente para famílias de baixa renda. Também conta
com três núcleos do Grupo de Apoio Amor Exigente que oferece atendimento a
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famílias e adolescentes, um núcleo do Pro|eto Guri (projeto sociocultural), escola
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Roberto Ambrósio Tupete),
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que atende crianças e jovens de 6 a 18 anos, utilizando a música como meio de
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Municipal EMIM (Bcoía Municipal de Educaçõo Infontii
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transformoçao social.
De maneiro geral, Franca é considerada uma cidade que oferece boa infraestrutura para os munícípes, apresentando saneamento básico e coleta de lixo nos
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domicílios. Segundo o avaliaçõo da empresa Trata Brasil Franco é q cidade brasileira
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com melhor acesso ao tratamento de esgoto, com um índice de cerco de 97%, De
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acordo com a SABESP (Companhia de Saneamento Básico do Estado de Sõo Paulo),
o índice só nõo atinge 100% porque a existência de voçorocas em determinodos
bairros inviabiliza grandes obras subterrâneas. A prefeitura busca atender a
população nos itens relacionados a

trânsito, segurança, educação, saúde e

habitação, não existindo “favelas” no município.
5. CAiACTiüíSTICÂS DAS CIDADES VIZINHAS
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As cidades vianhas a Franca, possuem sua economia bosicamente voltada a
atividade rural, ficando em evidência o cuttivo da cana-de-açúcar e café, sendo
que estas funções ocupam boa parte das famílias.
Conforme o Memorial Descritivo do Editai do Chamamento Público visando o
termo de colaboraçõo a Pastoral do Menor propõe atender as cidades:
Altaír, Altinopofis, Américo Brasiílense, Aramina, Araraquara, Barretos, Barrinha,
Batatais, Bebedouro, Boa Esperança Do Sul, Borborema, Brodosqui, Buritlzai,
Caconde, Cajobl, Cajuru, Condido Rodrigues, Casa Branca Cassia Dos Coqueiros,
Colina, Colombia, Cravínhos, Cristais Paulista, Descalvado, Divinolandía, Dobrada,
Dourado, Dumont, Embauba, Fernando Prestes, Franca, Gaviao Peixoto, Guaira,
Guara, Guarací, Guariba, Guaíapara, íacanga, Ibate, Ibitinga, Igarapava, Ipua,
ítapoíis, Itlropua, itobí, Ituverova, Jaborandi, Jaboíicabai, Jardinopoíis, Jeriquaro,
Leme, Luls Antonio, Matao, Mlgueiopofis, Mococa, Monte Alto, Monte AzuL Paulista,
Morro Agudo, Motuca, Nova Europa, Nuporanga, Olimpia, Orlandla, Paraíso,
Patrocínio Paulista, Pedregulho, Pirangi, Pirossununga, Pitangueiras, Pontal, Porto
Ferreiro, Pradopolis, Restinga, Ribeirão Bonito, Ribeirão Corrente, Ribeirão Preto,
Rifoina, Rincão, Sales Oliveira, Santa Cruz Dc Concelcao, Santa Cruz Da Esperança,
Santa Cruz Das Polmelras, Santa Ernestlna, Santa Lucia, Santa Rifa Do Passa Quatro,
Santo Rosa De Viterbo, Santo Antonio Da Alegria, Sao Carlos, Sao Joaquim Da Barra,
Sao Jose Da Bela Vista, Sao Jose Do Rio Pardo, Sao Sebastiao Da Grama, Sao Símao,
Serra Azul, Serrana, Serfoozínho, Severinia, Tabatinga, Taiacu, Taiuva, Tambau,
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Tapiratiba, Taquaral, Taquaritínga, Terra Roxa, Trabiju, Viradouro, Visto Alegre Do Alto.
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é* CONTEXTÜAUZÂÇÃO, PASTORAL 0O MENOi i MUNICÍPIO DE FRANCA,
HISrÓRÍCO:

Â realidade da cidade de Franca no aspecto de prestação de serviços sociais
paro crianços e adolescentes e respectivos familiares, é situação que sempre
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preocupou a Pastoral do Menor e FamOía. Franca, município de grande poríe,
populaçõo estimada em 2015 para 342.112 habitantes (IBGE: 2015) sofre as sequelas
da situação socloeconômíca brasileira hoje representada pelas crises no mercado
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de trabalho, em razão do despreparo proFíssionoi da populaçõo empobrecida e da
realidade do desemprego causada peia própria turbulência política mundial.
Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados fCaged) do
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). os empregos formais celetistas no Estado de

sao Paulo, no 2o trimestre de 2015, retroíram-se em 86.399 postos de trabalho,
resüitodo de 1.360.589 admissões e 1.446.988 desligamentos. No mesmo período, na
Região AdmfnistrafiVQ de Franca -- que detém 1,5% do total de empregos formais do
Estado

houve aumento de 1.867 postos de trabalho (24.374 admissões e 22.507

desligamentos). Com essa movimentação, o número de empregos formais celetistas
na regiõo, ao finai do T trimestre de 2015, foi de 189.471. Já no comparação com o
2° trimestre do ano passado, o número de empregos formais diminuiu 3,3%, com a
eliminação de 6.529 postos de trabalho.
Essa realidade provoca a grave situação de desemprego, sub-emprego que
afeta a manutenção das famílias, resultando numa significativo açõo sócio
assísíendaí junto às crianças, adolescentes e seus familiares atendidos pela Pastoral
do Menor e Família atrovés de seus Projetos, refletindo no aumento das solicitações
feitos a esta Entidade, no sentido de ampliar e assumir a implantação de trabalho
semelhante, em outros regiões da cidade de Franca. O que resultou na implantação
de 9 núcleos de atendimento sociai.
As crianças e adolescentes em referência necessitam de assistência, ou seja,
onde possam estar seguras e receber atendimentos dentro dos serviços ofertados e
prevenindo-as de riscos e vulnerabilidade social. A Pastoral do Menor propõe
atividades onde seus usuários estarão usufruindo de seus direitos básicos e legais de
assistência de formaçõo integrai.
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Atividades adequadas poderão evitar dois riscos sociois: primeiro, o “estar” nas
a
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ruas, sem limites, sem supervisão de adultos e maus exemplos; segundo, serem
submetidos à mendicância ou trafico para ganhos econômicos famiitares ou
exploração sexual.
Muitos problemas ainda se mantêm no cotidiano das crianças, adolescentes e
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seus familiares. O trabalho infantil se constitui numa violação dos direitos
resguardados para o publico em foco, mas nem sempre é identificado como
problema, haja vista que, diante da precariedade material das famílios e da
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ausêndo do Estado no desenvolvimento e manutenção de políticas sociais, aparece
mais como solução.
Nesse sentido, as condições educacionais, a situação de emprego e renda da
família, os benefícios sociais e os serviços sócios assistenclds ofertados pelo Sistema
Único do Assistência Social - SUAS {como o de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos

Familiares

e

Comunitários)

são

elementos que

potencializam

o

enfrentamento das violações de direitos, tendo como referência e centraiidade a
família e a comunidade na qual se insere a criança e o adolescente.
A Pastoral do Menor e Família assiste por meio do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos, Serviço de Contraturno Escolar e Creche, crianças e
adolescentes, proporcionando a esta população atividades de esporte, lazer,
ludícidade e brincadeiras, arte e cultura, qualidade de vida (saude e meio
ambiente), cidadania, momento de reflexão sobre o ECA e possíveis projetos
acrescentando oficinas diversas, contribuindo paro o desenvolvimento de uma
consciência critica, do protogonismo social e de uma atitude cidadõ, melhorando o
nível cultural e relaciono! desta população.
Atualmente a Pastoral do Menor mantém em Franca, as Unidades: Centro
Educacional Comunitário Nilda Vaníni de Andrade ~ CEO (Núcleo Aeroporto 111);
Núcleo Palmeiras, Núcleo Santa Gíanna, Núcleo São Sebastião, Núcleo Aeroporto II,
Núcleo Zelinda e em Gestão Compartilhada com a Fundação “CASA’* ~~
Atendimento Inicial e Provisório, Intemaçõo e Semiliberdade - Arcebispo Dom Helder
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Câmara ~ Franca-SP". até a presente data. Com um atendimento diário aproximado
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de 650 crianças, adolescentes e jovens.

•§ o

I^
•âí ÇO

7. VISÃO

DE FUTURO

Propomos neste plano através da Parceria com a Fundação CASA atender o
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Centro de Semiliberdade “Arcebispo Dom Helder Câmara" provocando discussão
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junto à rede socioassistencíal dos municípios de sua abrangênclo, com maior
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demanda, sobre prevenção, com objetivo de que adolescentes sejam atendidos
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pela rede de serviços e pelas políticas públicas, nõo necessitondo do intervenção de
privaçõo de liberdade»
Com os adolescentes que efetivarem a entroda nestes Centros, propomos a
reaíizoçâo de diagnósticos PIAs aprofundados, condizentes com propostas ciaras, e
que sejam capaz de propiciar aos adolescentes condições de retorno à família e à
sociedade, através da assimilação de suas aptidões, conscientização sobre
malefícios do uso de entorpecentes, o incentivo o reolizaçõo de seu projeto de vida,
com base em direitos e deveres, previstos no ECA e nos demais dispositivos iegds.

8. AREAS DE ATUAÇÃO E METODOLOGIA DE TRABALHO

8.1.

ÁREA DE SAÚDE

Atender a 100% dos adolescentes na atenção à saúde.
PropÕe~se que o atendimento na assistência à saúde no Centro de
Semiliberdade “Arcebispo Dom Helder Câmara", se dê por meio de ações de
O
CO

promoção de saúde, práticos educativas e ações de assistência básica através de
parcerios formadas pela rede municipal da Saúde, através das Instâncias municipais,
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estaduais e SUS {portaria interminisíeriai 1426/04 que define que *1odo adolescente
tem o direito a aiençõo Integral à saúde", através do $ÜS de acordo com suas

S
§J
2-i
tU
I
i
O

demandas específicas), ressaltando o princípio da incompietude Institucional.
A Pastoral do Menor possui bom reiacionamenfo com a rede de saúde
çg
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púbííca, participando aflvamente das discussões promovidas pelo município,
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8.1.1, Nutrição: O acompanhamento da alimentação equilibrada e

sI

racional em condição higiênico sanitária adequada vem sendo

Is

realizado pela equipe de saúde juntameníe com as orientações da
nutricionista contratada pela empresa que oferece alimentação
(empresa

terceirizada)

supervisionada

por

nutricionistas

da

Fundação Casa, que realizam o atendimento nutricional individual,
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a partir de encaminhamento do profissional de saúde, bem como
situações de agravo e ou risco nutricional.

S.2.

miCOSSOCIAi

8.2 J. Serviço Social: O assistente social é um profissional da saúde que tem
como objetivo de trabalho a questõo soda! e suas manifestações na
sociedade.

Tem

como

açõo

socioeducaííva

acompanhar

adolescentes e famílias na perspectiva emancipatória e autônoma
defendendo e buscando preservar os direitos sociais, civis e políticos,
como também propiciar uma reflexão sobre a prático delitiva. Outro
papel é promover o reorganização da identidade do adolescente
e famia em sua singularidade, realizando paro isto, estudo social,
visitas domiciliares, entrevistas, abordagens individuais e grupais,
promovendo a melhoria da autoestima e o em poderá mento destes
sujeitos. É um profissional que ainda participa da construção a
avaliação do PIA (Plano Individual de Atendimento) o que propicia
um estudo mais aprofundado das relações familiares e comunitárias
em

que

o

adolescente

está

inserido,

como

também,

direcionamento no estabelecimento de metas a curto, médio e

ii

longo prazo para o seu projeto de vida. Outra atribuição é a
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articulação

n£ SS

com

a

rede

socioassistencíal

objetivando

a

implementação de serviços, projetos e programas em caso de
vulnerabilidade

social

Fomenta

ainda

na

família

a

co

responsabilidade durante a medida, fortalecendo os vínculos e
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articulando novas possibilidades. Promove também a ínterlocuçõo
entre as áreas mulfidisclpllnares realizando ao final da medida uma
avaliação do processo. Enfim é um profissional propositivo que
realiza Intervenções fundamentando-se nos documentos legais
como Constituição Federal ECA, SíNASE e Código de Ética, sendo
um fadlitador que objetiva resgator a trojeíória de vida de seus
sujeitos.

Propõe-se que esse profissional realize no mínimo um
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atendimento

quinzenal

ao

adolescente

em

medida

de

semiliberdade e também um atendimento quinzenal aos familiares
dos mesmos.

8.2.2. Psicologia: O psicólogo é um profissional da saude que realiza suas
intervenções sob c eixo da socioeducaçao. Assim sendo, é
responsável por atuar e intervir nas relações cotidianas do
adolescente, com ele próprio e com o meio enquanto agente
facilitador de seu desenvolvimento bíopslcossocial sendo a escuta
fundamental neste processo. A atenção está voltada para a
elaboração do PIA, com técnicas específicas de sua área de
atuação, subsidiando o avaliação psicológica do adolescente,
além do inícío/ímplementação/manutençâo/avaliação do PIA.
Também atua em relação ao aprofundamento do diagnóstico do
adolescente.na qu#stõo do uso de substâncias psfcoativas e no
indicação mais adequada de intervenção. Se o diagnóstico
psicológico indicar a necessidade de complementaçâo das
intervenções psicológicas com atendimento em psicoterapia breve,
o adolescente deverá ser encaminhado aos serviços oferecidos s I
i g

pela rede de saúde mental do município, assim como o
atendimento psiquiátrico quando indicado. Prevê-se ainda, se
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necessário, quando da realização do diagnóstico de tratamentos
hospitalares ou em clinicas especializadas para tratamento da
dependência o devido encaminhamento e acompanhamento.
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Consfdera-se que o publico atendido seja saudável, gozando de
boa saúde física e mental, mesmo considerando que declinam
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pouca atenção aos cuidados básicos de saúde. As dificuldades
encontradas se referem às doenças mentais, causadas, muitos vezes
pelo uso de substâncias psicoativas que se ogravam com a privação
de liberdade. Diante disto, busca-se trabalho direcionado frente a
estas questões.
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8.3.

AMA PEDAGÓGICA

SEMIUgiiDADE
A educação deve ser capaz de desenvolver urr^ Indivíduo crftíco e
protagonista de sua história, pois toda pessoa nasce com um potencial e tem direito
de desenvolvê-ío.
O setor pedagógico seró subordinado as Diretrizes da Fundaçõo CASA bem
como suas Portarias Normativas, e ao que determina o SíNASE e o EGA (Estatuto da
Crianço e do Adolescente) cuja as diretrizes estabelece que “todas a$ crianças e
adolescentes seja garantido o acesso à educação, cultura, esportes e lazer”. Cabe
a este setor trabalhar para que estes direitos sejam garantidos, cumprindo as
obrigações institucionais e respeitando especifícldades e objetivo da medido
socioeducativa,
A ênfase do Programa de Semiliberdade é a portícípaçôo do adolescente em
atividades externos ao centro, ou seja na comunidade.
Para que haja efetivo uso do espaço público pelos adolescentes da
Semiliberdade, faz-se necessário o tecimenío de articulação promovida pela equipe
do Centro com a rede público em sentido amplo.
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Na mem escolar propõe-se MaWcular 100% dos odolescenfes Inseridos no
medida socloeducaftvo

de semllfberdode em escolas da rede municipal ou

estadual, para darem sequenclo
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Na área de Educação Profissional, todo jovem poderó ser inserido em cursos,
oferecidos pela rede pública e privada com direito a certificação.
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Na área de Arfe e cultura/'poderao ser viabilizadas oportunidades dos jovens
frequentarem espaços culturais como teatros, museus, cinema, oficinas culturais, ter
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contato com novas tendências de artes, entre outros.
Na área de Esporfe e Lmer, buscar parcerias com a comunidade afim de
utilizar espaços públicos para d prática de atividades físicas, recreativas e de lazer,
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9. AVALIAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA
A Pastoral do Menor propõe como meta a reunião dos diversos segmentos
erwolvidos no processo de ressoclalizaçõo dos adolescentes a fim de avaliar
qualitativameníe as ações propostas e mensurar quois obtiveram maior impacto
junto ao adolescente e seu núcleo familiar, buscando sempre maior efetividade e
inovação nas ações.
A avallaçõo quantitativa poderá ser feita através de planilhas que apontarão
o numero de adolescentes atendidos, um mapa de atendimento psicossocial onde
serão apontados os números de atendimentos realizados pela equipe de saúde
(enfermeiros, médicos e dentista], assistente soclol (atendimentos aos adolescentes,
aos familiares e visitas domiciliares), psicólogo (atendimento aos adolescentes e
familiares], equipe pedagógica (relatórios quantitativos de estudos de caso, PIA e
PoUdlmensíonaí, avaliações pedagógicas e psicomotricídade, avaliações de leitura
e escrito]. Avaliação dos relatórios conclusivos onde.serão apontadas outras medidas
que nõo intarnaçõo ou até mesmo a extinção de medido.
Também serão utilizadas planilhas financeiras que indicarão o resultado entre
o valor destinado à execuçõo das medidas sodoeducatívas, sua real aplicação e o
número de adolescentes atendidos.

10. CONTRAPARTIDA DA OSC NA EXECUÇÃO:
>

Caberá à Pastoral do Menor o gerenciamento dos recursos financeiros
destinados à execução do projeto pelo Fundaçõo Casa, respeitando rigorosamenfe
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o que estabelece o edital do chamamento público na execução da medida
socioeducativa de Semiliberdade, bem como a contratação de pessoal qualificado
exigido para esse fim,
A Pastoral do Menor se responsabilizará pelo continuo treinamento da equipe
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contratada para atender o adolescente nas diversas áreas contempladas nesse
plano de trabalho, segundo o que preconiza o SÍNASE o ECA e as Diretrizes da
Fundaçõo CASA,
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Não será apresentada pela Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca
qualquer conírapatilda finonceira de bens ou serviços conforme, iei 13019/14.
Os recursos finonceiros necessários para a impfaniaçâo e execução do
referido plano de trabalho encontra-se descriminado nas planilhas de apHcoçõo
financeiro sendo:
10.1 * Qyadro informativo com;
Informações do Centro a ser atendido;
Informações do Processo
Numero do processo:
Alimentação:
Transporte.
Esse quadro trás informações sobre o Centro que deverá ser atendido as
informações do processo e o salorio base, bem como os sindicatos que representam
os interesses patronais e dos empregados.
Á Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca em suas atribuições gerais
tem como prerrogativa a obediência das leis trabalhistas buscando resguardar os
direitos de seus funcionários através dd legislação vigente.

Plano de ApIfcoçÕo financeira para execução de Plano de trabalho
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10,2.

Planílho 1 - despesas com recursos humanos:

S 3

Nesta planilha está discriminado o quadro funcional por funções e quantidades
que será ufiíizado na execução desse piano de trabalho, bem como os respectivos
salários, encargos, provisão, indicando o valor total anual destinado a esta despeso.
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10,3. PlanMHa 2 - despesas:
Estõo discriminadas nesta planilha as despesas gerais necessárias ao
cumprimento desse piano de trabalho, a safoen
1. AHmentaçõo - Alimentação fornecido ao adolescente com refeições
diárias e serviços complementares conforme padrão de Especificações
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Técnicas de Prestação de Serviços de Nutrição e Alimentação do
Caderno Técnico de Serviços Terceirizados - CADTERC.
PUNO DeiRABALHOPASTORAl OO MENOR» CASA ARCEBISPO OOM HÉLDER CÂMARA (SEMILíBÍRDADÍ
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Pora C3í©nder ©sso nec^ssidod© o Pastorol do M©nor © Fomilio da
Diocese de Franca contratará empresa terceirizada no ramo de
alimentação mediante publicoçõo em veículo de maior circulação na
cidade, cujo as refeições deverõo ser elabarodas e tr0nsporfadas da
cazlnha da contratada à CASA Semiliberdade, em referencia, mediante
pesquisa de mercado com no mínimo três orçamentos, optando pelo
melhor preço e a melhor estrutura oferecida, contratos deverõo
respeitar o vigência do termo de colaboração.
2. Materkiís de Cornymo -»Higiene pessoal e de soúde dos adolescentes,
seu vestuário, materiais didáticos, pedagógico a recreativo, gênero
aíimentícÍQ em gera! pora o formação profissional básica bem como,
materiais de consumo administrativo para realização dos serviços do
centro de atendimento.
Dentro do estabelecido nesta planilha o Pastoral do Menor e Família da
Diocese de Franca ©m seü compromisso em atender a 100% das
necessidades materiais dos adolescentes estabelece como norma
aquisição desses itens observando o pesquisa de mercado com no
mínimo três orçamentos, optando pelo melhor preço e a melhor
qualidade oferecida.
3. Transporte - Contratação de serviço para atendimento integral do
objeto deste termo de colaboração, tanto para o deslocomento direto
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do adolescente quanto para as visitas domiciliares realizadas pelos
profissionais do centro de atendimento. As despesas previstas com
transporte deverão observar o valor máximo contida no CADTERC

5 Ü5

Estudos Técnicos de Serviços Especializados.
A Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca contratará

s â

empresa terceirizada no ramo de locação de veículos com motorista e
combustível, mediante publicação em veículo de maior circulação na
cidade objetivando a contratação mediante pesquisa de mercado
com no mínimo três orçamentos, optando pelo melhor preço e a melhor 9.
estrutura oferecida, os contratos deverão ser anuais.
o a:
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4. Contas púMícm e’gas - Gastos com água e esgoto, energia elétrica,
gás e comunicação. A Pastoral do Menor e Família do Diocese de
Franca gerendará os recursos destinados a esta despesa objetivando
ações de controle de consumo evitando desperdícios, zelando pelo
principio da economicidade e zelo da coisa publica.
Manutenção Predial - Manutenção hidráulica, elétrica e prediaL A
Pastoral do Menor e Família do Diocese de Franca se responsabilizará
pela manutençôo preventiva hidráulica elétrica e predial através de
contrato com empresa terceirizada mediante publicação em veículo
de maior circulação na cidade objetivando a contratação mediante
pesquisa de mercado com no mínimo três orçamentos, optando pelo
melhor preço e o melhor estrutura oferecida, os contratos deverão ser
anuais. A aquisição de todo o material necessário à manutenção
predial se dará por pesquisa de mercodo com no mínimo três
orçamentos optando pelo menor preço e qualidade.
5. Serviços em 'Oeraf - Contrafaçõo de serviços especializados,
manutenção de equipamentos, serviços de transportes eventuais
devidamente justificados, viagens de funcionários, correios e demais
serviços necessários para o cumprimento do objeto deste termo de
colaboraçõo. O cumprimento desse item será pautado pelas mesmas
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condições de contratação de serviços eiencados nos itens anteriores e
os demais seguindo a premissa de buscar sempre o menor preço e a
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qualidade ideal.
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Tais ações deverão ser pautadas pelos princípios que norteiam a
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administraçôo pública:
a) legaíídocíe - obediência às leis que norteiam o destino do recurso
público, normais contábeis e Instruções Normativas do Tribunal de
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Contas do Estado;
bj Impessooildade - nõo interferência na contratação de pessoal por
parte da diretoria da Organização Social Civil com objetivo de alcançar
privilégios e/ou vantagens Indevidas;
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c) Moralidade - executar o proposto no Chamamento Público observando
criteriosamente cumprir com as metas propostas e pautando suas
ações na míssõo que rege essa parceria;
d) Publicidade - agir com transparência tornando publico em mídias de
amplo dívulgoção o investimento aplicado no projeto e os resultados
alcançados:
ej Efíciêncici - buscar incessantemente cumprir e ampliar as metas
propostas com eficácia e efetividade.

11. ASSISTlNCIA

jurídica

A Assistência jurídica consistirá em informar o adolescente sobra sua situaçõo
processual nos termos no disposto nos artigos 94, inciso XV e 124 Inciso !V do Estatuto
da Criança e do Adolescente.
Art. 94 - XV - informar, periodicamente, o adolescente internado sobre sua
situaçõo processual;
Art. 124 -IV - ser informado de sua situaçao processual, sempre que solicitada;
O Município de Franca possui Defensoria Pública e a Pastoral do Menor propõe
intensificar os esforços em firmar com ta! orgâo para resguardar os direitos dos
adolescentes que cumprirõo medidas socioeducativas neste Centro, através de
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visitas e atendimentos.
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12. ASSISTlNCIA REUGIOSA
Oferecer a 100% dos adolescentes, umo vez por semana, opção de livre
&I

escolha de orientação a/ou cerimônia religiosa nas diversas crenços religiosas.
Propomos realliar a Assistência Eeiglosa através do que prevê a Portaria
Normativa N** léé / 20U9:
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Artigo

O Programa de Assistência Religiosa - PAR tem como míssõo garantir

ao adolescente privado de llberdode que desejar, segundo a sua crença, o acesso
aos

princípios

fundamentais

da

religião,

promovendo

e

facilitando
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desenvolvimento de suo fé, criando condições para Que tais valores se manifestem
no seu cotidiano.
12*1.

I^rojeto para Assistência Religiosa:

O Doc. De Aparecida resultante da reunião dos bispos em Aparecida em maio
de 2007, nos convido a “Formar discípulos missionários de Jesus Cristo para que nele
todos o$ povos tenhom vido”. Adverte-nos o Doc de Aparecido “a pastoral da Igrejo
nõo pode prescindir do contexto histórico onde vivem seus membros. Sua vida
acontece e, contextos sócio ~ culturais bem conceitos (DA 3ó7).
No relato de Lucas dos Discípulos de Emóus, um deles tem nome Cléofas; do
outro nõo consta nome, é um anônimo. Nõo é por acaso, Jesus vem ao encontro
nõo somente dos reconhecidos, mas sobretudo, dos desconhecidos dos excluídos, os
inclui no convívio dos reconhecidos. As Escrituras revelam a grandeza do nome. Deus
nos revelou seu nome e nos conhece pelo nosso nome. Ter um nome revela,
dignidade. Em nossa sociedade, os sem-nome sõo milhões. Sõo anônimos, ignorados
em sua dignidade de pessoó e' seus direitos. Contam quando sõo consumidores. O
DA chama atenção para os novos rostos da pobreza, o surgimento do pobre como
Insignificante. Em um mundo globalizado os excluídos nõo sõo somente explorados,
mas supérfluos e descartáveis. E conclama os cristãos o uma conversão pastoral que
assuma “rostos sofredores, que doem em nósA Entre outros; o povo da rua,os
migrantes,os enfermos os dependente de drogas (q Igreja nõo pode permanecer s §
2|
indiferente diante deste flagelo e deve promover uma luta frontal contra o consumo
« §
e o trófico de drogos cf. DA 423], os presidiários a violência é fruto da injustiça, que
Indüz a uma maior criminalidade,
Esta triste realidade,_ nõo é gratuita, não é um ocaso. É antes fruto de estruturas
de um modelo econômico excludente.
Diante deste quadro estamos vivendo a açõo evangelizadora da Igreja “deve
ser resposta consciente e eficaz para atender as exigências do mundo de hoje com
indicações programáticos concretas, objetivos e métodos de trabalho, formação e
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valorização dos agentes e a procura dos meios necessários que permitam que o

X

S 3

anuncio de Cristo chegue as pessoas, modele as comunidades e incida
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profundoments no sociedade e na cuiiuro mediante o testemunho dos valores
evangélicos*’. (DA - 371)
O ensino e formaçõo religiosa ajuda a formar discípulos, ensina o ser igreja,
fortalece a comunidade, levo q assumir os diversos ministérios serviços e educa para
o ação sócio transformadora. No conjunto da evangelizaçâo o ensino religioso

corresponde oo momento que o crístõo, após aceitar e se unir ao Senhor, se esforça
por melhor conhecer Jesus Cristo, ao quai se entregou, conhecer sua mensogem
evangélica e os caminhos que eíe traçou para aqueles que o querem seguir.
Portanto, o ensino e formação religiosa abrange os diversos aspectos, etapas, níveis
e dimensões que se integram.
*’Ássim este ensino como ponto de partida a fé explícita, enquanto adesão ou
opçõo por uma tradição religioso, mas sim os fundamentos do fenômeno religioso no
cotidiano da vida, objetivando compreender a busca do transcendente e o sentido
da vida que oferecem critérios de segurança ao exercício responsável dos valores
universais da cidadania'. Bte proéesso antecede qualquer opção por uma religião”.
(Pe. Roque Zlmmermam).
S
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Levando em consideração e respeitando a opção religiosa de cada
adolescente que hoje cumpre medida socioeducativa na Fundação CASA Dom
Hélder Câmara (CAiP - Cl - SEMI), em Franca, a Diocese de Franca através da
Paróquia Sõo Sebastião, que tem como Pároco, Pe. Ovídio José Alves de Andrade e
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também Presidente da Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca, ONG
responsável da gestõo compartilhada com a Fundação CÂSA no trabalho para a
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recuperação e inserção dos adolescentes infratores da nossa cidade e região.
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Assim sendo, considerando o Doc. 87 da CNBB que diz:

preciso r a iodas as

pessoas, a cada pessoa, às pessoas ínfegraímenfe. A busca e o acolhimento de
todos, em especial dos que experimentam aigumo forma de exclusão, é sfnaf do
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Reino de Deus, Por isso, atenção especial haverá de ser dispensada ao contato com
aquelas pessoas que nõo fazem parte da vida da comunidade, aígumos vezes nem
mesmo seguindo Jesus Cristo, nem se deixando pautar pelos valores do reino'’, (cf

item 115J. Ta! deeisõo se torna necessária porque "Os adoíescenfes e os jovens, dada
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a situaçõo em que $e enconfram, na sociedade de ho/e, merecem melhor acolhida
e sincero amor nas comunidade eclesiais e maior espaço par açõo. Estõo entre os
mais expostos aos efeitos da pobreza, vitimas de toda sorte de alienações, que
afefom sua identidade pessoal e social. Sâo fortemente influenciados por falsas
Ilusões e felicidade e pelo paraíso enganoso das drogas, do prazer, do álcool e de
todas a$ formas de violência. Sâo presas fáceis das novas propostas religiosas e
pseudo-relígíosas. Estõo afetados por uma educação de baixa quafidade.Muitos
nem encontram possibilidade de estudar ou trabalhar'*, (cf item 122].

Nossa proposta de Evangelizaçâo para os adolescentes e suas respectivas
famílias, funcionários e educadores da CASA Dom Hélder Câmara, deverá ser
contemplado no Projeto de Assistência religiosa (PAR) já existente nesta unidade. Este
projeto de Evangelizaçâo será coordenado pelo, Pe. Ovídio José Alves de Andrade
já citado acima.
OBJiTIVOS;
1,

Levar o adolescente a fazer uma experiência de fé em comunidade.

2,

levar o adolescente a descobrir o valor e o significado da oração comunitária
e da liturgia.
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Levar o adolescente a superar a timidez e a ínibíçõo.
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4.

Levar o adolescente a exercitar a tolerância e a compreensão mutua.

S o
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5.

Levar o adolescente a aprender na prática os valores e as dificuldades da
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convivência.
é,

Levar o adolescente a construir relações mais fraternas e humanas.

7.

Levar o adolescente o superar os contra-valores da competição e do
individualismo.

8.
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Levar o adolescente ao Encontro com Jesus Cristo despertando nele o resgate
dos seguintes valores:
a.

Disciplina e autoridade,

b.

Direitos e deveres.

c.

Liberdade e responsabilidade,

d.

Solidariedade e parílfha.

e.

Justiça e autenticidade,
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Fraternidade e comunhõo,

9*

Particípaçõo consciente e coerência do discurso com a prática em
beneficio do bem comum testemunhando assim sua fé em Jesus Cristo.

M£TAS:
Formar o adolescente enquanto ser social comprometido com a construção
do mundo e educá-lo para os valores que transcendem sua existência material. Levar
os que dela participam o uma internalizaçõo de uma ética da tolerância, da
soíidariedade, da justiça, da verdade, respeitando aspectos que certamente
envolverão o vivência de um ecumenismo religioso;
Ajudar a discernir o que, nos processos educativos, contribui para a
humanízaçõo, paro a personalização e também despertar, alertar, orientar.
A meta central do projeto, pode ser resumido na procura do HOMEM NOVO:
o Homem a procura da razão de ser do mundo, da vido e do sentido de ser de sua
própria e)dstência - pessool e histórica; nesta procura, encontra-se consigo mesmo,
com o imriõo, com Deus, e transforma-se, transformando o mundo.
Só o encontro frequente com Cristo nos fará instrumentos motivados e
eficientes do seu Reino inseridos na sociedade em que vivemos.
PROCSPIMENTOS MiTObOiÓaiCOS:
Desenvolver um processo de mudança de situações comportamentais requer
o espera paciente do tempo; processo metodoiógico que estimule e abra espaço,

impulsione a reflexão sobre os conteúdos inerentes e ou implícitos nos múltiplos
aspectos que ievam os adolescentes a se encontrarem na atual vivência em conflito
com a iel.Âo mesmo tempo, a resposta da parte do adolescente ao estímulo para o
que se deseja seja mudado e a sua vontade paro querer mudar.
Assim sendo propde«$e como procedimentos metodológicos:
• Trabalho individualizado e grupai com os adolescentes e com sistemática
periodicidade, visando criar o hábito da intercomunicaçâo.
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• Atuação slstematsoda com as famílias no domicílio e ou na instituição,
objetivando envolva-la em reflexões, eventos, atividades conjuntos com os
filhos, referentes e atinentes ao resgate de volores pessoais e familiares.
» Promover encontros e celebrações que propiciem o diálogo ínter-reiigioso,
portanto, a obertura para o ecumenismo, o respeito oos diversos grupos
cuiturais e ou religiosos que- poderão vir a atuar nesta instituição.
• Reflexões com a equipe de educadores, visando integração de trabalhos
com todos que direta ou índiretamente, se relocionem com os
adolescentes.
• Preparo de material didático e dinâmicas que possibilitem reflexões
individuais, grupais, de relacionamentos e convivência no CASA, com a
equipe de trabalho, com a família e com a comunidade.

1 a ASSISTÊNCIA MATERIAL
A assistência matéria! consistirá no fornecimento de;
13.1.

Alimentação aos adolescentes garantindo adequada utilizaçôo do
recurso público pela aquisição no menor preço mediante pesquisa, em
D
conformidade com p cardápio mínimo Instituído peia Resolução SGGE s I
§ J
45, de 28 de agosto de 2002, ou outro ato administrativo que a substituir. ârj QO
o ^
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A prestaçõo de serviços de nutriçõo e alimentação deverá observar a
Legislação Sanitário em vigor, as Normas e Resoluções do Conselho
Regional de Nutricionistas, as Leis, Decretos e Resoluções Federais e
I3 !=ui
Estaduais, referentes ao assunto.
3 ^
.ah Sãp
>■ <
Os procedimentos de atendimento destinados aos adolescentes o OQ
deverão observar o modelo padrão de Bpecífícações Técnicas de ^ <
Prestação de Serviços de Nutrição e Alimentação do Caderno Técnico
de Serviços Terceirizados - CADTERC e, ainda, impressos específicos para
controle, registro de dados, de refeições/serviços complementares e c í'’»
ISI
relatório de ocorrências.
1í
^ §
13.2. Vestuário aos adolescentes, apropriado à idade, ao clima e em ^ <
quantidade suficiente para trocas semanais higienizadas bem como
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roupa d© coma e banho e produtos d@ higiene pessoal.

13.3. Materiais pedagógico e esportivo em quantidade suficiente para o
desenvolvimento de todas as atividades previstas no centro de
atendimento.
13.4. Conservaçõo das instalações físicas em condições adequadas de
habitabilídade, higiene, salubridade e segurança;
13.5.

Monutençâo de veículos com motorista e combustível como expresso
na planilha de aplicaçõc financeira no que diz respeito a km a ser
utilizada mês e tipo de carro a ser locado.

13.6.

Conservação

predial:

Â

conservação

predial

consistirá

na

manutençôo periódica, preventiva e corretiva da Centro de
Atendimento com a finalidade de manter a sua integridade,
É vedada a realizaçãq_.de pbras e serviços de engenharia que alterem
a estrutura física sem o ciência da Divisão Regional na qual o Centro
de Atendimento é subordinado e a expressa aütorízaçõo da Divisão
de Obras, Patrírnônio imobiliário e Manutenção - DOPIM.
O descumprimento do item anterior classificará a

UJ

a

despesa como

CONVENIADA ressarcir eventual prejuízo ao erário,
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As DESPESAS CQM RECURSOS HUMANOS incluirão o pagamento de

ss
ss

Injustificado a poderá acarretar o desfozimento do obra, devendo a

13.7.

CM

OJ

salários, encargos sociais, benefícios, provisões, dissídio coletivo e

Ib

■ro

demais adicionais, observadas as disposições legais pertinentes,
conforme

detalhamento

contido

no

PLANO

DE

APUCAÇÂO

FINANCEIRA;
13.8.

As contratações de profissionais previstas - PLANO DE TRABALHO,
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deverão ser efetuados pelo regime CLT obedecendo o aprovado
neste edital.
13.9. Os salários base serão definidos por pesquisa de mercado regional, na
formaílzaçõo do termo de colaboração, não podendo ultrapassar o
teto salarial base do mesmo cargo ou equivalente ao existente na
PLANO DE TRABALHOPASTORAL DO MENOR-CASA ARCEBISPO DOM HÉLDER CÂMARA (SEMILIBERDADEJ
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FUNDAÇÃO CASA-SP, considerando-se a carga horária semanol de 40
Iquarento) horas, que deverá ser calculada a proporção para os
reglrries de trabalho de carga horária.
13.10. Nos férias regulamentares só poderõo ser substituídos o Gerente.
Coordenador Pedagógico e Enfermeiros. ressoIvando~se que o
substituto deverá possuir formaçõo compatível com as atividades
desenvolvidas pelo titular
13.11. Nos casos de afastamento do titular

dos

demais cargos, será

permitida a contratação de substitutos, com formação compatível,
enquanto o mesmo perdurar.
13.12. Os casos de rescisões contratuais com pagamento ou dispensa do
aviso prévio deverõo ser submetidos para aprovação do Gestor do
CASA.
13.13. As Guias de recolhimento dos tributos (impostos e contribuições)
incidentes spbre a folha de pagamento de funcionários deverõo ser
encaminhadas

nas

comprovando-se a

prestações

de

contas

mensais,

regularidade do recolhimento pertinentes.

13.14. As DESPESAS Incíuirâo os gastos com contratação de serviço de
fornecimento de alimentação preparada, de serviço de transporte, da
qualiftcoçõo profissional básica, fornecimento de material de
consumo em geral gastos com contas públicas e gás, manutençôo
predlo! e serviços em geral conforme detalhamento contido nas

I b

planilhas anexos.
13.15, As

despesas com ALIMENTAÇÃO

incluirão as destinadas ao

fornecimento de allmentaçõo ao adolescente com refeições diárias e
serviços complementares, por empresa contratada.
13.16. Este serviço deverá ser balizado pelo CADTERC - Estudos Técnicos de
Serviços

Terceirizados

(www.cQdterc.so.qov.brl
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Aümentaçõo

Fundaçao CASA, com apresentação de cardápio com custo de
fornecimento.
13.17, As despesas com QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL BÁSICA incluírõo as
PLANO DE TRABALHOPASTORAL DÓMgHOR - CASA ARCEBISPO DOM HÉLDER CÂMARA {SEMILISERDADE)
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destinadas ò contrataçõo de cursos para os adolescentes
laia ÁS despesos com MATERIAL DE CONSUMO incluirão as destinadas ò
higiene pessoal e de saúde dos adolescentes, seu vestuário, materiais
didáticos, pedagógico e recreativo, gêneros alimentícios em geral
pora Q qualificação profissional bósíca, bem como, materiais de
consumo administrativo para realização dos serviços do Centro de
Atendimento.
13.19. A$ despesas com TRANSPORTE incluirão as destinados à contratação
de serviço paro atendimento integral do objeto deste termo de
colaboração, tonto para o

deslocamento direto do adolescente

quanto pora as visitas domiciliares realizadas pelos profissionais do
Centro de Atendimento.
13.20. As despesas previstas com Transporte deverõo observar o valor
máximo contido no CADTERC - Estudos Técnicos de Serviços
Tercairiz0dos, (wy%Av,cadterc.sp,gov.br) na Prestação de Serviços de
Transporte mediante Locação de Veículos, ou outro que vier a substituílo, devendo inclusive obedecer ao índice de reajuste nele
estabelecido.
13.21. Este serviço fornecerá o veículo de acordo com a Glasslfícaçõo
prevista no ANEXO EDITAL I - MEMORIAL DESCRITIVO.
13.22. As DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES incluirão os gostos com
contas públicas e gás, manutenção predial e serviços em geral.

£ ã

13.23. As despesas com CONTAS PUBLICAS E GÁS incluirão os gastos com
água e esgoto, energia elétrica e gás.
13.24. As despesas com MANUTENÇÃO PREDIAL ínciulrao as destinados ò
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manutenção hidráulico, elétrica e predial
13.25. Ás despesas com SERVIÇOS EM GERAL incluirõo as destinadas à
contrafação

de

serviços

especializados,

equipamentos, serviços de transporte

manutenção

de

eventuais, devidamente

justificados, víogens de funcionários, correios e demais serviços
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necessários para o cumprimento do objeto deste termo de
colaboração.
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13.26. Nao remunerar seus dingenfes sob qualquer forma por suo
participação no ajuste, responsabilizando-se por quaisquer valores
retidos a este título.
13.27. É vedado aquisIçao de bens permanentes na execução do objeío de

colaboroção. Para o presente edital de chamamento público
constará no ANEXO EDITAL 1 - MEMORIAL DESCRITIVO os valores
referendais com o média mensal do ano 2016 que servirá como base
para formação dos cálculos do Plano de Trabalho.

14. DA mmAÇÃO DOS ^ECUUSOSFINANCEmOS
Os repasses financeiros serão efetuados em moeda corrente, por meio de
crédito bancário no BANCO DO BRASIL S.A., em conta corrente específica para
atender o presente Termo de coíaboraçào, mediante ordem de crédito para a OSC,
devendo ser utilizados exciusívamente na execução do objeto deste Termo de
coloboraçâo, em conformidsíde com a Lei Estadual

13.2S6. de 18 de dezembro

de 2008 e o Decreto rf 55.357, de 16 de janeiro de 2010 que atribui ao Banco do
Brasil $.A., a condiçõo de agente financeiro do Tesouro do Estado.
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A Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca mediante sua míssõo
de atender crianças, adolescentes e jovens, em situaçõo de vulnerabilidade social,
apresenta à Fundaçao CASA o presente Piano de Trabalho no intuito de firmar essa
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ro íU

parceria, pois reconhece os esforços empreendidos em defesa dos direitos da
criança e do adolescente.
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Entendemos que nossa organização com todo seu histórico de lutas nesse
seguimento poderá contribuir para a execução da medida socioeducativa com
eficiência eficácia e efetividade, reconhecendo que essa luto é uma obrigaçõo de
toda sociedade cML nesse contexto acreditamos que cada vez mais o Fundaçõo
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CASA vem quebrando paradigmas na sua luta contra a desigualdade sodol e a i á
diminuição da violência contra o jovem promovendo a cultura da vida.
§i
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Planilhas Financeiras
1.
2.
3.
4.
5.

Quadro Informativo
Pianilho 1 - Despesas com recursos humanos
Planilha 2-Despesas
Pianilho 3 - Total de despesas
Cronogroma de encargos sociais
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6.
7.
8.
9.

Cronogr0ma de provisões
Cronograma da desembolso proposto
Planilha de alimentação geral
Planilha de preço referencial na prestação de serviços de transporte
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