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TBmO m COOPERAÇÃO TÉCNICA W* 053/2021-SCP 
PROCESSO SDE 0981/21

TERWO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE 
CELEBRAM ENTRE SI A FÜNOAÇÂO CENTRO DE 
ATENDIMENTO SOaOEDÜCATIVO AO 
adolescente - FUNDAÇÃO CASA-SP E A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIÂ 
OBJETIVANDO O ACESSO AO PORTAL DA 
FUNDAÇÃO CASA PARA A EXECUÇÃO DAS 
MEDIDAS SOCÍOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO.

A FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOÊDUCATIVO AO ADOLESCENTE - 
FUNDAÇÃO CASAr-SP, ínstlíulda pela Laí 188, de 12 de ctez^mbro de 1S73, cw alteraçõee 
qifô lhe foram inífoduzldas, com sede na Rua Fforêncio de Abreu 848, Lm, Sâo Paulo - SP. 
CEP 01030-ÍK51, inso-iía no CNPJ/MF scíb n*» 44.480.283/0001-91, nes^ ato r^reseníada peto 
senhor FERNANDO JOSÉ DA COSTA, Secretário da Justiça e Cidadania, resporidendo pelo 
expediente da Funda^ CASA, nos termos do Decreto publicado no DOE de 05-10-2020 e por 
seu Diretor Admlnísfrativo AURÉLIO OLÍMPIO DE SOUZA, nomeado nm termos da Portaria 
Administrativa n.® 831/2019, doravante denominada FUNDAÇÃO CASA e,

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA, com sede na Rua Coronel Luiz Pinto, n" 319, 
Centro, Santo Lúcia - SP. CEP: 14825-000, Inscrito no CNPJ/MF sob o n** 45.282.7Q4/00Ô1-32, 
neste ato representada pelo Senhor Prefeito LUIZ ANTONIO NOLI, portador da cédula de 
Identlctode com RG rf 23.258.974-4 e inscrito no CFF (f 108 J32.148-17, celebram o presente 
Termo de Cooperação Técnica, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objetivo a ser executado no Termo de Cooperação Técnica é a conjugação de esforços entre 
os participes, com o intuito de promover o acesso ao Portal da Fundação CASA, afim de 
fornecer informações para a meihor execução das medidas socioeducatlv^ em meio aberto, 
sob responsabilidade dos murricíptos face ao processo de municipalízaçao, além de manter 
atualizada a situação do adolescente junto ao refertoo portoL

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES
Para a ex^uçáo do presente Termo de CcxDpemçio Técnica, a FUNDAÇÃO CASA e o 
Município teréo as seguintes obrigais:
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PARÁGRAFO PRIMEIRO 
Compete â FUNDAÇÃO CASA
!~ viabilizar o acesso ao Portol da Fundeo CASA, pcff meio da rede corporaSva do Estodo de 
Sâo Pauto - INTRA0OV, mediante o fornecimento de “login" e senha de acenos;
íi- efetuar h^namento aos novos usuários para op^iBciorializaçâo do Port^ da Fundação 
CASA;
III- manter cadastro dos usuárfos do Portol da FumiaçâoCASA pertencentes ao Município;
IV- providenciar s®sistência técnica, no caso de problemas decorrentes de permissão de 
acesso;
V- bloquear imediatomente o acesso caso se verlique o uso indevido, a intrusão no banco de 
dados ou funcionalidade não autorizada, por algum usuário;
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VI- comunicar ao Mynidpío, de forma sigilosa, o uso indevieío do sisfoma, com reiatório 
pormenorizado da ocomência.

PARÁGRAFO SEGUNDO 
Compete ao Município:
I- fornecer os dados técnicos necessários para que a FUNDAÇÃO CASA po^a liberar o 
acesso ao Portal;
lí- dispoNbiiizar usuários equipamentos e infrasstrufora com ^pecifícaçio necessária para 
acessar o Portal;
III- solíclíaf a criação de usuâiios do sistema, dentre os funcionários da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, de acordo com os perfis estabelecidos pela FUNDAÇÃO CASA, mediante o 
fornecimento de nome, documento de identidade, cargo e ôrgâo de classifiGaçâo, conforme 
Anesra li;
IV- comunicar ím^iatameníe a FUNDAÇÃO CASA o deslíganento <te usuário ou a eesssçáo 
do acesso ao Ports\)
V- guardar o sigilo das infcrmações obtidas por meio do presente Termo de Cooperação 
Técníc».

a) As ínformaçte referentes aos adolescentes sâo sigilosas e sua divulgação estará au|eiía 
às penaUdaáes cabíveis na fcsma da lei, sem prejuízo da responsabilidade civil por danos 
causados por sua divulgação indevida.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
As obrigares ajustadas neste Termo de Cooperação Técnica nio envolvem o repasse de 
recursos financeiros entre os partícipes.

CLÁUSULA mmrA - da vigência
A vigência do presente Instrumento é de SD (sessenta) meses, contados a partir da 
data da assinatura, não podendo ser prorrogado.

CLÁUSULA CAÍINTA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO
Este Termo de Cooperação Técnica pode^, a qualquer tempo, ser denunciado, por 
desinteresse de qualquer dos partícipes, mediante comunicsaçâo escrita, com antecedênda de 
60 {sessenta) dias & será rescindido por descumprimento de suas cláusulas ou ínfreçâo legal

CLÁUSULA SEXTA - DO CONTROLE E DA FiSCÂLIZAÇÃO
Ô contole e a flscallzaç^ áa execução db presente Termo de Cooperação Técnica serão 
exemidos pelos seguintes representantes:

!. FUNDAÇÃO CASA Assessoffá Especial de Fofffica Socioeducafiva - AEFS e Divisão 
de Tecnologia da Informação;

II. MUNICÍPIO: Secretaria de Assisfência Social

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca da CapifoI do Estado de Sâo Pauto para dirimir as questões 
decorrentes da execu0o deste Termo de Cooperação Técnica.
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CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Os s^ldor^ da FUNDAÇÃO CASA, íiíílízadQS na realização de treíf^merrtos, manulençâo ou 
quatquer outro serviço ou atividade executados junto ao Município não passam s integrar o seu 
quadro fejncíonat, sob qualquer vlrtculo, sendo que a remuneração não deixará de ocorrer e 
será efetuada pela FUNDAÇÃO CASA.

PARÁGfíÂFO PRIMEIRO
Qualquer fato novo, alteração ou caso omisso no presente ^usts e no plano de trabalho deverá 
ser formalizado por meio de termo aditivo, que fará parte int^rante deste instrumento.

PARÁGRAFO SEGUNDO
Consíderam-se partes integrantes do presente Termo de Cooperação T^^nica:

a. 0 Plano de Trabalto - Anexo 1;
b. a Ficha de soíiciteçâo e cadastro de usuário para acesso ao porta! da Fundação CASA - 
SP-Anexo H, e
c. a Declaração de sigilo das informações - Anexo III.

E, por esterem certos e ajustedos, assinam o presente Termo de Cooperação Técnica em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Paulo. de de 2021.

FUNDAÇÃO CEf^RO DE ATENDIMENTO SOaOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE 
FUNDAÇÃO CASA-SP

Fernando José da Costa 
Secretário da Jusí^a e Cidadania 

Respondendo pelo E)q5edíente da Fundação CASA

Auiétio Oflnuplo de Souza 
Diretor Admlnistraflvo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÜCIA //

Luiz Amonio Noll 
Prefeito Municipal

Angela A^re^ga Fuzaro Frada
Gestora da Pdítica e Fundo Municipal de Assistência Sç®ial

•$ M ja H

TESTEMUNHAS;

Tatiane Regina Faufa Horta
Chefe de Seção

Af^^ndra Eatista L«^e 
Gerente Técnico «U X
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ANEXO i

PLANO DE TRABALHO

I - IDENTIFrCAÇÃO DO OBJETO

O objetivo a ser executado no Termo de Cooperação Técnica é a conjugação de esforços 
entre os partícipes, com o intuito de promover o acesso ao Portal da Fundação CASA, afim, 
d6 forneoer inforniaçdes para a melhor execução das medidas socjoeducaíívas em meio 
al:^rtQ. sob responsabilidade dos municípios face ao processo de municipalizaçâo, além de 
manter atualizada a siít®çâo do adolescente junto ao refertcio portal.

» - DA NÍETA A SER ATINGIDA

Viabilizar a todos os municípios o acesso ao portal desde que cumpram as e)dgénclas 
técnicas necessárias para taf fim.
Garantir o sigilo ctes mformações utílrzando-as ap^as para conirlbuir com os atendimentos 
téoiicos realizados, em conformidade com o Estetuto da Crlan^ e do Adolescentes em 
seus artigos:

• Art 17 - O direito ao resjcteíto consiste na inviolabilidade da integridade fí^ca, psíquica 
e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da 
identidade, da autonomia, dos valores, idéias e crenças dos espaços e objetos 
pessoais.

fil - DA COORDENAÇÃO

A coordenação da execução do presente plano de trabalho será exercida pela Assessorla 
Especial de PolHIca Socioeducaiva e pela Divisão de Tecnologia da Informação, que farão a 
designação do(s) servidor(es) re^onsável(s).

W « ETAPAS Oü FASES DA EXECUÇÃO 

PRIMEIRA FASE

a- Definição conjunta do locai de liberação de aces» no município, desde que já disponha 
de equipamento© e infraestrutura adequados, Previsão de execução; fPmecimento de 
"range de ÍP" e máscara de rede e definição de roteamento

b- Os acessos serão fornecidos apenas para profissionais efetivos do quadro functonal dos 
municípios a base de um (01) acesso a cada qumhsntos (500) adolescentes aíertdídos:

c« Equipamentos para acesso ao portal da Fundação CASA, a serem providenctedos pelos 
municfptes - configuração mínima e recomendada;

Configuração Minima
• • processador Intel Dual-Core 
« • 2GB de memórta
• * HD120 GB
• * Sistema Operadonal Windows 7 OU SUPERIOR
• * Internet Ejq^lorer 11

á ** 
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• Configuração Recomendada
• • Processador Intel ou AMD com 4 ndcfeos
• • 4GB de memória
• ‘HDS20GBSATA3
• * Sistema Operacional Windows BJ OU SUPERIOR
• • internet Explorer 11, Mozilte Firefox ou Google Chrome

• Linlts de Comunicação
• Links de ai^sso INTRAGOV
• Estimativa é que o sistema Portal necessitará, em média, de 40 Kbps reais por 

conexão ativa.

SEGUNDA FASE

â- Dêfiniçâo de perfis e níveis de acessibilidade;

b- Os municípios, pelos ^us Secmtários de Assistênce Sodal, deverão registrar a 
solfcitaçâo de acesso (ANEXO li) am sistema on-line que será disponibilizado pela 
Fundação CASA após a assinatura do Termo de Cooperação Técnica, Fica acordado 
automaticamente que qualquer aSteração de usuários devidamente cadastrados para 
utilização do Portal, deverá sar cjomuntcado a Fundação CASA para emissão de novo 
login e senha seguindo o mesmo procedimento apresentado na inicial.

o* Definição de usuários, com cadastro, nomes, dooimentos de identidade, cargo s órgão 
de bíaçâo/dassificação; def&ilção de pertil e acessibilidade, de acordo com a Cláusuia 
Segunda, e autorização expressa do responsável pelo control e fiscalização do 
presente Termo de Cooperado Técnica, nos termos da Cláusute Sexta;

d- Criação usuário, login” e senha de acesso; 

e- Treinamento dos usuários.

CONDIÇÕES A SEREM OBSERVADAS DUAS FASES

a- A implantado será feita gradaíivamerrte, conforme a definição d© locab decidida entre 
os partícipes, desd© que existam a Infraestrutura e equipamentos adequados;

b- A liberação de acesso, mediante o fornecimento de "togín" e senha somente será feita 
após o treBiamentotorientaçõespara opemctonalização dos sistemas;

c- Os locais de implantação, com a txaçio de prioridades, serão combinados entre os 
participes, considerando-se sempre as condíçoes técnicas necessárias, especificadas 
no Termo de Cooperação Técnica e Plano de Trabalho.

TERCEIRA FASE

Operacionaltzação do sisí^a com suporte técnico dos participes. Execução conttoua 
e constante, condicionado á vigência do Termo de Cooperação Técnica, conforme 
Cláusula Quarta.
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V - DO iNfcíô E nm m ©ceci^âo do objeto

o ínídô e da ©xeoiçâo do oOJeto sáo os mesmos previstos no Termo de 
Técnica, Cláusula Quarfâ.

VI-DOTí^ir^AMENTO

Fundação CASA - Este procedimento será totalmente coordenado pela Ftmdaçâo CASA e 
será realizado de forma não pri^encíal.

V« - DA DIVULGAÇÃO

É vedada a dhmlgação, para terceiros, das lurtcionaBdades e do sistema do Portal da 
Fundação CASA, falo que podeiá acarretar a rescisão do Termo de Cooperação Técnica e 
medidas administrativas cabíveis para o caso.

VIII - DOS RECURSOS FIANDEIROS

No presente Termo de Cooperação Técnica nio há envolvimento de repasse de recursos 
financeiros entre os partícipes.

IX - PRAZO DE VlGàNCIA

Este plano de trabalho está condicionado è vis^cla do Termo de Cooperação Técnica, 
nos termos da Cláusula Quarta.
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ANEXO 1Í
F(CHA D6 SOLICITAÇÃO E CADASTRO DE USUMlO PARA ACESSO AO PORTAL 
DA FUNDAÇÃO CASA-SP

Cadasftro:

1. Municioio: -W^ Lü I

2. Nome da Secretário de Assfetêncía Social: iVplV<\gc i

3. Número de Adolescentes atendidos em medida soctoedyí^ti\ra de Ltedade 

assistida: Q___________ ______________________

4, Número de Âdolescerrtes atendidos em medida sccíoeducatíva de Prestação de 

Serviços à Comunidade: _________________

Usuário Indicado:

Norr^: V\í-j Inojítx'A A^taA^AL-

Cargo: oU.' g:>-^ Va PK rA

Órgâo/Serviço de Lotação do Profisstonai: Ç\sca (\ ^ o t- L.

Número do documento Jdenãtíade (RG): oO'z \^'Ç‘________________
§ % 
S §

Número do Registro junto a Instituição: XI. ^ 6

E-maifc
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AMEXO UI
DECLAF^ÇÃO OE SIOILO DAS INFORIUIAÇÕES

Eu. _Bi r 45 C c^\ K £v^ ^yES (Wd L. poftacior(a) do

R.0 n® QQ 'ir \^5r declaro ter conhecimento que as informações do Portal

da Fundação CASÂ, o qual será acessado nesta municipalidade por meio do Termo de 

Cooperação Técnica celebrado entre a Prefeitura li^unicip^ de Santa Lucia e a 
Fundação Centro de Atendimento Socioeducatlvo ao Adolescente (Fundação CASA), com 

a finalidade de contribuir com a executo das medidas socioeducativas em meio aberto, 

são sigilosas, conforme descrito na Cláusula Segunda do Termo de Cooperação Técnica 

n®028/2ô21:

Assinatora

de de 2021,

Noine; i R r 6 ft j4 ^ Phv\íl iLPr L

Cargo: i ^ li ^ r^\ tz
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