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TERMO DE CONVÊNIO N® 003/2022-SCP
PROCESSO SDE N® 1665/20
FUNDCASASP-PRC-2020/00066
Termo de Convênio que entre si celebram a
Fundação
Centro
de
Atendimento
Socioeducativo ao Adolescente - FUNDAÇÃO
CASA-SP, e a Secretaria de Desenvolvimento
Social, para compartilhamento de dados para maior
efetividade
e
socioeducativas.

otimização

das

políticas

A FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE
- FUNDAÇÃO CASA-SP, instituída pela Lei n° 185, de 12 de dezembro de 1973, com
alterações que lhe foram introduzidas, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 44.480.283/000191, com sede na Rua Florêncio de Abreu, 848, Luz, São Paulo - SP, CEP 01030-001,
neste ato representada pelo Senhor FERNANDO JOSÉ DA COSTA, Secretário da
Justiça e Cidadania, respondendo pelo expediente da Fundação CASA-SP, nos termos
do Decreto publicado no DOE de 05-10-2020, neste instrumento simplesmente
denominada Fundação CASA e o.
ESTADO DE SÃO PAULO, por sua SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,
com sede na Rua Boa Vista, n° 170, BL1 - 2® andar, Centro, São Paulo - SP, CE 01014000, inscrita no CNPJ/MF sob n® 69.122.893/0001-44, neste ato representada por sua
Secretária Executiva NAYRA KARAM MOYSES, portadora da cédula de identidade R.G.
n® 12.178.318-2 e inscrita no CPF/MF sob n° 082.263.058-37, devidamente autorizada
pelo Decreto n® 59,215 de 21 de maio de 2013, na forma do despacho publicado no Diário
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Oficial do Estado de 22-05-2013 e Decreto n® 66.619 de 31 de março de 2022, neste
instrumento simplesmente denominada Secretaria Executiva, que responde pelo

expediente da Pasta, RESOLVEM celebrar o presente Termo de Convênio sob as
seguintes cláusulas e condições:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Constitui o objeto do presente instrumento a conjugação de esforços entre os
partícipes, com o fito de promover o compartilhamento de dados dos sistemas da
FUNDAÇÃO CASA e do sistema MSE/WEB da SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL a fim de agilizar o fluxo de informações
pertencentes aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, que
otimizem a execução, direta e indireta, dessas medidas, bem como seus serviços
e políticas, previstos lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e
do Adolescente, e na lei n° 12.594, de 18 de janeiro de 2012 - Sistema Nacional
de Atendimento Socioeducativo - Sinase, além de regulamentações atinentes;
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1.1.1. A FUNDAÇÃO CASA promoverá a liberação das informações digitais
atinentes aos serviços socioeducativos do meio fechado, indiretamente, por
meio de webservice, constantes no Portal da Fundação CASA em formato
de base de dados atualizada periodicamente.

1.1.2, A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL promoverá a
liberação das informações digitais atinentes aos serviços socioeducativos
do meio aberto, indiretamente, por meio de webservice, constantes nos
sistemas MS EA/V EB em formato de base de dados atualizada
periodicamente.

1.2. O acesso aos sistemas será realizado, exclusivamente, por meio da rede de
comunicação de dados do Estado de São Paulo, denominada INTRAGOV;
1.3.

O acesso aos sistemas será realizado pelos usuários mediante a autenticação de
usuário e senha, a serem fornecidos pelos partícipes;

1.4. O custeio das despesas decorrentes do presente convênio será suportado pelos
partícipes na medida de suas atribuições, em conformidade com as respectivas
dotações orçamentárias.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ATRIBUIÇÕES DAS PARTES
2.1. À FUNDAÇÃO CASA e à SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL têm
as seguintes atribuições:
2.1.1.

Compartilhar os dados técnicos necessários para que possam ser liberados
para complementação de informações nos sistemas;

2.1.2.

Utilizar webservice ou outra forma tecnológica para a integração ou
disponibiíização das bases de dados, que será definido durante o plano de
trabalho (ANEXO I);

2.1.3.

Prover o suporte técnico para a solução de problemas decorrentes de
compartilhamento de dados;

2.1.4. Utilizar recursos de segurança da informação para garantir a preservação
e segurança dos dados, sejam os dados em formato digital ou em formato
físico;
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do presente instrumento será de 60 (sessenta) meses a contar da
data de sua assinatura pelos partícipes.
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CLÁUSULA QUARTA - DA DENÚNCIA
O presente instrumento poderá ser denunciado a qualquer tempo por qualquer dos
partícipes, mediante comunicação escrita, reputando-se extinto 30 (trinta) dias após o
recebimento da comunicação.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
Não haverá repasse de verbas, nem é devida qualquer remuneração entre as partes,
pelo intercâmbio de dados em meio eletrônico, objeto deste instrumento.

CLÁUSULA SEXTA - DO SIGILO
6.1. Compromete-se a Fundação CASA e a Secretaria de Desenvolvimento Social a
guardar o sigilo das informações obtidas ou acessadas, relacionadas aos
adolescentes, seguindo e respeitando os dispositivos legais trazidos pelos arts. 4°,
IV; 6®, 111 e 32, IV da Lei Federal n. 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação
(Regulamentada no Estado de São Paulo pelo Decreto 58.062/2012), sob pena de
responsabilidade administrativa, civil e penal, previstas no ordenamento pátrio.
6.2. Os partícipes se comprometem a firmar na mesma data da assinatura do presente
termo. Declaração de Sigilo das Informações, que passa a fazer parte integrante
deste instrumento (ANEXO II).

CLAUSULA SÉTIMA ~ DAS NORMAS
Os partícipes estão sujeitos, além das cláusulas deste instrumento, às normas da Lei
Federal de Licitações e Contratos n.® 8.666/93 em sua redação atual, bem como, a toda
legislação que rege a matéria, no que couber e não conflltar com as citadas leis.
cg p

CLAUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO
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O extrato do presente instrumento será publicado no Diário Oficial do Estado de São
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Paulo, como condição de eficácia.

CLAUSULA NONA - DO FORO
Para dirimir as questões oriundas deste convênio, será competente o Foro Central da
Comarca de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. Este convênio não afetará quaisquer direitos relativos à propriedade intelectual dos
materiais utilizados pelos partícipes;
10.2. É vedada a divulgação, para terceiros, das funcionalidades dos sistemas Portal da

FUNDAÇÃO CASA e dos MSE/WEB da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL, sem prévia autorização dos partícipes, fato que poderá acarretar a
rescisão do presente convênio e medidas administrativas cabíveis para o caso.

NADA MAIS. Lido e achado conforme pelas partes, perante as testemunhas, lavrou-se
este instrumento em 03 (três) vias, por todos assinado, atendidas as formalidades legais.
São Paulo, O'^ de

de 2022.

FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE •
FUNDAÇÃO CASA-SP

Fernando José da Costa
Secretário da Justiça e Cidadania
respondendo pelo expediente da Fundação CASA-SP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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.Nayra Karam Moyses

Secretária Executiva do Desenvolvimento Social
Respondendo pelo expediente da Pasta

Chefe de Seção
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TESTEMUNHAS:

Tatiane Regina Faula Horta
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Nilton Nunes Fernandes Junior
Chefe de Seção
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ANEXO I
PLANO DE TRABALHO
I - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:
O objeto a ser executado nos termos do presente instrumento é a conjugação de esforços entre
os partícipes, com o fito de promover o compartilhamento de dados dos sistemas da FUNDAÇÃO
CASA-SP e do sistema MSE/WEB da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL a fim de

agilizar o fluxo de informações que otimizem a execução, direta e indireta, das medidas
socioeducativas, bem como seus serviços e políticas, previstos no Estatuto da Criança e do
Adolescente. Além disto, o principal objetivo deste instrumento jurídico é o aprimoramento nos
atendimentos socioeducativos, procurando formular políticas públicas baseadas em evidências
(dados) que evitem o retomo do adolescente para a Fundação CASA-SP.
II - DA META A SER ATINGIDA:
Compartilhar por meio de webservice os dados entre os sistemas da FUNDAÇÃO CASA e do
Sistema MSE/WEB da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, otimizando o
atendimento socioeducativo prestados por aquela instituição, bem como contribuindo para a
melhoria das políticas públicas socioeducativas sobre sua governabilidade;
III - DA COORDENAÇÃO
A Coordenação da execução do presente plano de trabalho será exercida pela Assessoria de
Inteligência Organizacional (AlO) e pela Divisão de Tecnologia da Informação (DTI) da
FUNDAÇÃO CASA-SP, e pela Coordenadoria de Ação Social (CAS) e pela Diretoria de
Normalização e Informática (DNI) da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
IV - ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO:
As etapas deste plano de trabalho deverão seguir o cronograma definido abaixo, todavia, as
atividades não são, necessariamente, sequenciais. Devendo o seu detalhamento ocorrer conforme
previsto no item 2 da tabela cronograma.
Tabela Cronograma
Código

Etapas

Atividade

Prazo*

1

Grupo Técnico

Criação do Grupo Técnico de Trabalho
Intersecretarial. Nomeação dos
responsáveis técnicos pelo projeto (área de
proietos, final ística e de Tl).

30 dias

2

Cronograma

3

Governança

4

Monitoramento

5

6

Definir e detalhar 0 cronograma e atividades

envolvidos em todo 0 projeto.

30 dias

Definição do modelo e forma de governança
da integração dos sistemas.

30 dias

Definir forma de monitoramento deste
convênio

30 dias

Informações

Definição das informações que serão
disponibilizadas e 0 meio que será utilizado.

60 dias

Integração

Implementação da integração dos sistemas
e informações. Incluindo customizações,
melhorias necessárias e treinamento ao
perfeito funcionamento tecnológico e
processual da integração.

360 dias
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Avaliação

Avaliação dos resultados deste convênio,
em termo de eficiência e eficácia.

A cada 120 dias após
a implementação da
solução tecnológica.

*Os prazos estipulados serão contados a partir da última assinatura deste Termo de
Convênio.

V - Dos Gestores indicados pela Secretaria de Desenvolvimento Social para o
acompanhamento do convênio:
- Vanessa Ortali Colombo - CPF: 164.384.548-93
- Ricardo Lima Nascimento - CPF: 225.232,888-69

VI - DO INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
O início e o fim da execução do objeto são os mesmos previstos no Termo de Convênio,
Cláusula TERCEIRA.

Fernando José da Costa
Secretário da Justiça e Cidadania
respondendo pelo expediente da Fundação CASA-SP

Nayra Karam Moyses
Secretária Executiva do Desenvolvimento Social
Respondendo pelo expediente da Pasta
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Tatiane Regina Faula Horta
Chefe de Seção

Alessandra Batista Leite
Gerente Técnico
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ANEXO II
DECLARAÇÃO DE SIGILO DAS INFORMAÇÕES
A presente DECLARAÇÃO rege a divulgação de informações entre:
a) A FUNDAÇÃO CASA-SP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas - CNPJ n° 44.480.283/0001-91, estabelecida na Rua Florêncio de
Abreu, 848, Luz, São Paulo - SP, CEP 01030-001, neste ato representado
pelo Presidente da instituição, Sr. FERNANDO JOSÉ DA COSTA, e a
b) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, com sede na Rua Boa
Vista, n° 170, Centro, São Paulo - SP, CE 01014-000, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas-CNPJ/MF sob n° 69.122.893/0001-44, neste
ato representado por sua titular CÉLIA KOCHEN PARNES.
A FUNDAÇÃO CASA e a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, a partir
da formalização e reconhecimento deste ato, declaram guardar o sigilo das
informações obtidas ou acessadas, relacionadas aos adolescentes, seguindo e
respeitando os dispositivos legais trazidos pelos arts. 4®, IV; 6°, 111 e 32, IV da Lei
Federal n. 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação (Regulamentada no Estado de
São Paulo pelo Decreto 58.052/2012), sob pena de responsabilidade administrativa,
civil e penal, previstas no ordenamento pátrio.
Estabelece-se assim as seguintes obrigações:
1. Comprometem-se a cumprir rigorosamente as normas regulamentares sobre a
utilização dos meios e infraestrutura e as diretrizes estipuladas pelos partícipes;
2. Comprometem-se a manter a confidencialidade com relação a toda
documentação e toda a informação obtida através dos sistemas disponibilizados
pelos partícipes;
3. Utilizar recursos de segurança da informação para garantir a preservação e
segurança dos dados, sejam os dados em formato digital ou em formato físico;
4. Os usuários ficam cientes de que os termos contidos nesta DECLARAÇÃO DE
SIGILO se estendem por tempo Indeterminado, Independente da quebra do
vínculo profissional com a Fundação CASA-SP e a Secretaria de
Desenvolvimento Social.

FERNANDO JOSÉ DA COSTA
Secretário da Justiça e Cidadania
respondendo pelo expediente da Fundação CASA-SP

Nayra Karam Moyses
Secretária Executiva do Desenvolvimento Social
Respondendo pelo expediente da Pasta

