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FUNDAÇAO CASA
CENTRO DE ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE

lo ADITAMENTO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO N® 008/2018 - AMSE
PROCESSO N® 0733/18 - FUNDAÇÃO CASA-SP

I

1°
Aditamento ao
Acordo
de
Cooperação que entre si celebram a
Fundação Centro de Atendimento
Socioeducativo ao Adolescente Fundação CASA - SP e o CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA
ESCOLA
para
implantação
do
Programa de Aprendiz.

Pelo presente instrumento, de um lado FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDAÇÃO CASA-SP, instituída pela Lei
no 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 Florênclo de Abreu, n^ 848, Luz, São Paulo,
Capital, neste ato representado pelo senhor Secretário da Justiça e Cidadania,
PAULO DIMAS DEBELLIS MASCARETTI, respondendo pelo expediente da FCASASP, e pelo senhor AURÉLIO OLÍMPIO DE SOUZA, Diretor Administrativo nomeado
nos termos da Portaria Administrativa r\° 831/2019, doravante denominada
FUNDAÇÃO CASA-SP,

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, associação civil de direito
privado, sem fins lucrativos com sede à Rua Tabapuã n^ 540, bairro Itaim Bibi, São
Paulo, Capital CEP 04533-001, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do
Ministério da Fazenda sob o n® 61.600.839/0001-55, eleito Presidente do Conselho
de Administração ANTONIO JACINTO CALEIRO PALMA, portador da Cédula de
Identidade com RG n® 3.559.064 e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério
da Fazenda sob o n^ 116.988.708-25 neste ato representado pelo Sr. HUMBERTO
CASAGRANDE NETO - Superintende Geral, portador da Cédula de Identidade com
RG
7.356.225SSP-SP e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da
Fazenda sob o n® 031.819.648-40, doravante denominada CIEE

Considerando que entre as partes foi firmado o Termo de Cooperação Técnica
n° 008/2018-AMSE, assinado em 01 de outubro de 2018;
Considerando que há interesse das partes em dar continuidade a supracitada
Cooperação;
Considerando a necessidade de alteração no preâmbulo do responsável pela Diretoria
Administrativa;
I
Considerando a necessidade de alteração
Expediente da FCASA-SP;

no

preâmbulo do

responsável

pelo

Resolvem PRORROGAR E RETIRRATIFICAR referido instrumento, a CLÁUSULA
SEXTA - DA VIGÊNCIA (Item 6.1. e 6.1.1), que passam a vigorar com a seguinte
redação:

DIRETORIA TÉCNICA - AMSE
Rua Florêncio de Abreu, 848 - 8° andar - Luz - São Paulo/SP - CEP 01030-001
Telefones: (11) 2927-9158, 2927-9068, 2927-9071

Jurídico

-CIEE
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CLAUSULA SEXTA
DA VIGÊNCIA
6.1. A vigência do presente acordo é de 12 (doze) meses, contados a partir de 01
de outubro de 2019 e com término previsto para 30 de setembro de 2020,
podendo ser prorrogado por até 60 (sessenta) meses.

6.1.1. No prazo descrito no item 6.1. está suprimido o prazo de 12 (doze) meses
referente a primeira vigência, a qual compreende o período de 01 de outubro
de 2018 a 30 de setembro de 2019.

Ficam Ratificadas as demais Cláusulas constantes do Acordo de Cooperação
no 008/2018 não conflitantes com o presente instrumento.
E, por estarem assim, justas e acordadas, firmam as partes o presente Aditamento
ao Acordo de Cooperação em 2 (duas) vias de igual teor e forma e para os mesmos
fins de direito, na presença das tebtemunhas abaixo qualificadas.

São Paulo, ízil

de

PAULO DIMAS DEBELLIS MASCARETTI
Secretário da Ji^iça e Cidadania
respondendo pelq,,e1$ediente da FCASA-SP

AURELIOjdUMPIO DE^OU;

^iíí^pr^dmipisLrativo/

O.p

CluujlOí

CENTRO
•RO DE INT^G^ÇÂO EMPRESA ESCOLA - CIEE
HUMBEI^TO CASAGRANDE NETO
Superintendente Geral

TESTEMUNHAS:

JOSE LUIZ CARUSO
Chefe de Seção

ROSANA DA SILVA
Agente A. Administrativo

DIRETORIA TÉCNICA - AMSE
Rua Florêncio de Abreu, 848 - 8° andar - Luz - São Paulo/SP - CEP 01030-001
Telefones: (11) 2927-9158, 2927-9068, 2927-9071

de 2019.
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PLAIN O DE TRABALHO
DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Mantenedora parceira: Centro de Integração Empresa - Escola - CIEE
CNPJ; 061.600.839/0001-55
Registro no Conselho Municipal de Assist ência Social de São Paulo - COMAS
Dados Bancário: NÃO SE APLICA
Banco: NÃO SE APLICA
Agência: NÃO SE APLICA
Conta: NÃO SE APLICA
Endereço: Rua Tabapuã, ^445
Bairro: Itaim
Cidade: São Paulo-SP
CEP: 04533-001
Telefone: (11) 3040-4341 e (11) 3040-4344
Nome do Representante LegahAntônio Jacinto Caleiro Palma
Endereço: Rua Tabapuã, 445 - 99 andar
CPF: 116.988.708-25 RG:3.559.064 - SSP/SP
Telefone: (11) 3040-4341 e 3040-4344
Período de Mandato da Diretoria: 01/01/2018 à 31/12/2020
OBJETO DA PARCERIA

Cooperação mútua entre o CIEE - Cen tro de Integração Empresa Escola e a Fundação CASA
para disponibilizar conhecimentos conceituais e atitudinais no formato de oficinaspara os
adolescentes e jovens entre 14 a 21 anos incompletos que estão cumprindo medidas
socioeducativas de privação de liberdade (internação)e semiliberdadenos municípios e Centros
de

Atendimentos

Socioeducativo

d efinidos

em

comum

acordoentre

o

CIEE

e

a

Superintendência Pedagógica da Fundação CASA.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA

As oficinas são espaços nos quais as Situações do cotidiano são transformadas em painéis
temáticos para propiciar debates, ressignificações enovos conhecimentos. Cujo objetivo é
contribuir com a transformação da realidade social, através do desenvolvimento de atitudes e
habilidades para a inclusão social e econômica por meio de ações de apoio e integração ao
mundo de trabalho.

CENTmO DE
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Objetivos Específicos:

contribuir para a troca de vivências, experiências e saberes
fomentar a liberdade de expressão e a criação
estimular a percepção crítica
contribuir com o aumento da autoestima dos participantes
incentivar o protagonismo juvenil
despertarreflexões a respeito dp mundo do trabalho
incentivar a elevação da escola ridade, inclusão em serviços e participação em cursos
extracurriculares
•

despertar interesse na construçlão e de um projeto de vida

PRAZO PARA EXECUÇÃO:

Prorrogação por mais 12 (doze) meses
JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO:

Existem muitos adolescentes e jovens em altavulnerabilidade social, que vivem situações de
violação de direitos humanos, que estão fora das estruturas de proteção e de desenvolvimento
como:saúde, educação, esporte, cultura, habitação, dentre outras.

Estas exclusõesimpõemdificuldades dei sonhar,fomentam sentimentos de desencantamento,
frustração e isolamento, o que colabora para a erosão dos laços de solidariedade e

I

desenvolvimento do individuo e da sociedade.

Para colaborar na superação dessas situações o CIEE decidiu, dentre outras ações, ofertar as
Oficinas de Cri@tividades - Ações de Apoio e Integração ao Mundo do Trabalho, para
contribuir com odesenvolvimento de altitudes e habilidades individuais e sociais para somar na
construção de um mundo mais digno c|e ser vivido.

METODOLOGIA

Promover oficinas de capacitação centradas na ação, na reflexão crítica e em sua revisão pelos
participantes. Bem como, dinâmicas de grupo com discussões e reflexões de conteúdos ligados
à empregabilidade e cidadania, com o intuito de proporcionar o desenvolvimento de atitudes e
habilidades para inserção no mundo do trabalho.

Ci
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As oficinas serão realizadas em 10 (dez) encontros
- cada temática pressupõe um encontro,
en
com duração de até 01h30 minutos/cada, nas dependências da Fundação CASA ou locais
definidos entre os responsáveis técnicos do CIEE e Centros de Atendimentos Socioeducativo da
Fundação CASA, sob o acompanhamento técnico da Gerência de Educação Profissional,a
depender da medida socioeducativa.

RESULTADO ESPERADOS

•

Contribuir para o processo de autonomia e empoderamento dos adolescentes e
jovens;

•

Aprimorar os conhecimentos necessários para participação em processos seletivos;

•

Auxiliar na melhora da qualidade de vida dos usuários e suas famílias;

•

Auxiliar no processo de inserção profissional e social;

•

Ampliar o acesso aos serviços e programas socioassistenciais;

•

Contribuir para a redução da viplência juvenil.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

As datas e a quantidade de turmas serão definidas entre os responsáveis técnicos do CIEE e os
Centros de Atendimento Socioeducativo, sob o acompanhamento técnico da Gerência de
Educação Profissional da Fundação CASÁ.
OBRIGAÇÕES DO CIEE - CENTRO DE INÍeGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA:

a.

Definir, em comum acordo corrí a Superintendência Pedagógica da Fundação CASA, os
municípios e unidades socioeducativas para oferta das Oficinas de Cri(Atividades.

Elaborar o cronograma da ofe'rta das Oficinas de Cri(®tividades, em comum acordo
com osCentros de Atendimentas Socioeducativo, sob o acompanhamento técnico da
Gerência de Educação ProfissionaldaFundação CASA.
c.

Atender os adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa triados
e

encaminhados

pela

Fundação

CASA,

de

forma

gratuita,

Cri@tividades, contemplando a| faixa etária entre 14 aos 21 anos.

nas

Oficinas

de

ENTRO DE
INTEGRAÇÃO
L'ih'KLbAL^LOLA

d.

Responsabilizar-se pela oferta das Oficinas de Cri@tividades, sistematicamente
organizadas

em

10

(dez)

painéis

temáticos,

para

grupos

de

15

(quinze)

adolescentes/jovens, com duração de até 01h30 minutos/cada.

e. Disponibilizar, sempre que nece ssário, os materiais de consumo (papel sulfite, canetas,
e material impresso) necessár ios para realização das atividades nas Oficinas de
Cri@tividades.
f.

Designar

profissionais

para

plena

execução

das

Oficinas

de

Cri@tividades,

respondendo exclusivamente pela contratação e eventual treinamento de tais
profissionais, bem como pelo pagamento de salários e/ou remuneração devidos a
esses profissionais e, inclusive, pelos recolhimentos de qualquer natureza que incidir
na contratação.
g.

Manter estreito e permaneni: e contato com a Superintendência Pedagógica da
Fundação CASA, designando, pa ra tanto, um representante técnico para acompanhar a
implantação,

operacionalizaçâ o

e

atividades

relacionadas

à

consecução

do

instrumento.
OBRIGAÇÕES DA FUNDAÇÃO CASA

a.

Definir, em comum acordo com os responsáveis técnicos do CIEE, os municípios e os
Centros de AtendimentosSocioeducativopara oferta das Oficinas de Cr@tividades.

b.

Triar e encaminhados adolescentes e jovens para participar das Oficinas de
Cri@tividades.

c.

Acompanhar aaplicação das Oficinas de Cri@tividades nos Centros de Atendimentos
Socioeducativo /Unidades da Fl ndação CASA.

d.

Propiciar instalações adequadas para a realização de atividades coletivas.

e.

Manter estreito e permanente contato com o CIEE, designando, para tanto, um

I

representante técnico para acompanhar a implantação, operacionalização e atividades
relacionadas à consecução do instrumento.
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Não há.
PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS- Não há.
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Não há.

a

DE
INTEGRAÇÃO
LMI-'K'LS.-A-1.1.ÚÜLA

CONTRAPARTIDA DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (SE HOUVER)- Não há.
Para o monitoramento da execução do objeto do presente ACORDO DE COOPERAÇÃO as
partes considerarão os seguintes indicadores e respectivos instrumentais:

Indicadores

Instrumentais

Quantidade de usuários atendidos

1
1

Ficha de avaliação dos usuários;
Lista de frequência;

Cumprimento do cronograma proposto
Frequência dos adolescentes /jovens nas oficinas
!
Participação dos usuários nas atividades j
Nível d(í satisfação dos usuários

1

Depoimentos dos técnicos (CIEE e Fundação CASA);
Depoimentos dos usuários,
Observação (Técnicos CIEE e Fundação CASA);

São Paulo, 22 de Agosto de 2019.

ííluOl

Vjyiaria Nike Mota
Superintendente de Ação Social e Filantropia
(por procuração)

