
TERMO DE COOPERACAO N° 004/2021

Termo dc Coopcra^ao quc cntrc si celebram o Tribunal 
de Justi^a do Amapa atraves do Escritorio Social, 
Instituto dc Administra^ao Pcnitcnciaria do Amapa c 
Sccretaria Extraordinaria dc Politicas Publicas para a 
Juventudc.

C) TRIBUNAL DE JUSTI^A DO ESTADO DO AMAPA, com sedc cm Macapa, Capital do 
Estado do Amapa, na Rua General Rondon, n° 1295, Bairro Central, CNPJ n° 34.870.576/0001-21, 
www.tiap.ius.br. doravante TJAP, nestc ato rcpresentado por scu Prcsidente, dcscmbargador 
ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA, atraves do ESCRITORIO SOCIAL com sede na Avenida 
Procopio Rola, n°137, atras do Tribunal de Justi^a do Amapa, Centro dc Macapa/AP, doravante 
denominado ES, ncste ato rcpresentado pela Gerente Anne Suziclle Silva Sanches, Idcntidade n° 
433.449-SSP/AP e CPF n° 005.248.092-59, o INSTITUTO DE ADMINISTRA^AO 
PENITENCIARIA DO AMAPA, com sede na Rodovia Duque de Caxias, km 07, Cabralzinho, 
doravante denominado IAPEN, neste ato rcpresentado pclo Direlor Lucivaldo Monteiro da Costa, 
Idcntidade n° 323.874-AP e CPF n°169.625.912-68, CNPJ n° 04.615.070/0001-05, c a 
SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A JUVENTUDE 
com sede na Avenida Glicerio de Souza Figueiredo, n° 2944, Bairro Jardim II, CEP 68901-470, nestc 
ato rcpresentado pclo Secrctario Pedro File Louren^o da Costa Ncto, Idcntidade n° 038718/AP e 
CPF n° 316.150.822-04, de comum acordo, RESOLVEM eelebrar o presente TERMO DE 
COOPERA(^AO, com fundamento no art. 18 do Decreto n° 6.170 dc 25 de julho dc 2007, no quc 
couber, e, ainda, mediante clausulas e condiqoes a seguir enumeradas.

DO OBJETO

CLAUSULA PRIMEIRA - O presente Termo dc Cooperaqao tern por finalidade o 
desenvolvimento dc a^oes conjuntas entre os participcs, visando o cadastro ao acesso dos bcncficios 
disponibilizados pclo Programa Amapa Jovem/PAJ, de jovens egressos, familiares e pre-egressos do 
Instituto dc Administraqao Pcnitcnciaria do Amapa (IAPEN), na faixa elaria dc 15 a 29 anos.

Paragrafo primeiro. Para fins dcste Termo, considera-se egressa do sistema prisional a 
pessoa que apos qualqucr periodo de permanencia no sistema penitenciario, mesmo cm caratcr 
provisorio, nccessite de algum atendimento no ambito das politicas publicas, dos servi90s sociais ou 
juridicos, cm decorrcncia de sua inslitucionaliza9ao.

Paragrafo segundo. Para fins dcste Termo, considcra-se pre-egressa, a pessoa quc sc 
cncontra cm cumprimento cm pena privativa de liberdade, integranles do regime fechado ou 
semiaberto, ainda que cm virtude dc progressao de regime ou livramento condicional.

DO PLANO DE TRABALHO

CLAUSULA SEGUNDA - O Plano dc Trabalho de implementa9ao dcste Termo dc 
Coopera9ao sera claborado pclas paries, contendo a idcntificaqao das partes inleressadas, bem como 
a descri9ao das metas a screm executadas, considcrando as ctapas, fases, quantidades e periodo de 
cxccu9ao a partir das demandas levantadas pelo publico bcneficiado e previamentc aprovados.

Paragrafo tercciro. O cumprimento do objeto dcste Termo dar-sc-a conforme Plano de 
Trabalho, quc devera ser elaborado cm conjunto pelos participes c quc devera scr apresentadojno ato 
de assinatura do Termo de Coopera9ao.
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Paragrafo quarto. O Plano dc trabalho podcra scr revisado, a criterio dos participcs, 
para altera96cs e inclusao dc novas a^oes, estabelecimento ou revisao dc prazos, semprc rcspeitado o 
objcto dcstc Tcrmo.

DAS OBRIGACOES DOS PARTICIPES

CLAUSULA TERCEIRA- Para a exccu^ao do objcto do presente Tcrmo, os participcs 
comprometem-se a efetivar as seguintes a9ocs:

2.1 DO ESCRITORIO SOCIAL/ TRIBUNAL DE JUSTI^A

2.1.1 Apoiar a execu9ao, por mcio dc a90cs nccessarias o cadastro ao accsso dos 
bencficios disponibilizados pclo Programa Amapa Jovcm/PAJ, dc jovens cgrcssos e familiares dc 15 
a 29 anos, e prc-egressos do Instituto dc Administra9ao Pcnitenciaria do Amapa (IAPEN), na faixa 
ctaria dc 18 a 29 anos.

2.1.2 Subsidiar o IAPEN, no cadastro dos prc-egressos.

2.1.3 Fazer ampla divulga9ao do Tcrmo dc parccria com a SEJUV, a fim dc dar 
publicidade ao publico a scr assistido.

2.1.4 Divulgar e mobilizar os jovens cgrcssos, dc 18 a 29 anos e familiares, dc 15 a 29 
anos, que tiverem intcrcssc cm participar do programa para palestra proferida por tccnicos da 
SEJUV c proccsso dc inscri9ao;

2.1.5 Direcionar os jovens cgrcssos habilitados no programa para cumprimento da carga 
horaria no Escritorio Social, atraves das atividades ja dcscnvolvidas dentro dcstc cquipamento 
publico;

2.1.6 Enviar ate o dia 25 dc cada mes para a SEJUV, por mcio dc oficio a rcla9ao dos 
jovens que cumpriram a carga horaria dentro do Escritorio Social, para analise e dclibera9ao do 
pagamento;

2.1.7 Suspender, sc neccssario, o jovcm que nao cumprir a carga horaria das atividades 
dentro do Escritorio Social;

2.1.8 Efetivar o plancjamcnto com as metodologias especificas das atividades a serem 
cxccutadas conforme a realidade dc seu ambiente;

2.1.9 Enviar junto com a frcqucncia, o rclatorio mcnsal das 39605 dcscnvolvidas c 
avan90s curricular e forma9ao pessoal;

2.2 DO INSTITUTO DE ADMINISTRA^AO PENITENCIARIA DO AMAPA

Paragrafo quinto. Para fins dcstc Tcrmo, considera-se Mctodologia dc Mobiliza9ao dc 
pcssoa Prc-Egressa, no ambito do sistema prisional, a constru9ao conjunta (profissional c pcssoa 
privada dc liberdade) dc um Plano dc Saida, para scr trabalhado atraves dc atendimentos individuals, 
oficinas c atividades complemcntares, nos seis meses anteriores a liberdade, conforms a 
Portaria/IAPEN N° 124 dc 10 dc junho dc 2021, dc implcmenta9ao da Mctodologia dc MoMlm^Ao- 
dc pcssoa Prc-Egrcssa;



2.2.1 Apoiar e contribuir, por meio dc 39005 necessarias, o processo de cadastramcnto 
das pcssoas cm privat^ao de libcrdadc, dc 18 a 29 anos, para o accsso aos bcncficios disponibilizados 
pclo Programa Amapa Jovem/PAJ;

2.2.2 Facilitar o accsso da cquipe do Escritorio Social c SEJUV a unidadc prisional; 
visando garantir o atcndimento dos pre-egrcssos, sempre que ncccssario;

2.2.3 Forneccr toda a documentaqao nccessaria para a atuaqao da Equipe do Escritorio 
Social c da SEJUV para fomento das inscribes nos bcncficios disponibilizados pclo programa 
Amapa Jo vein;

2.2.4 Comunicar, atraves da Coordcnadoria dc Tratamento Penal, a partir das Unidadcs 
dc Assistcncia Social c Unidadc de Assistcncia Escolar c Profissionalizante, a rclaqao das pcssoas 
cm privaqao de libcrdadc, 18 a 29 anos, aptas a serem inseridas no Programa Amapa Jovem/PAJ.

2.2.5 Enviar mensalmcnte para a SEJUV, as frequencias das pcssoas inseridas no
Programa Amapa Jovcm.

2.2.6 Plane jar c cxecutar a ida dos atendidos para o centre dc rcssocializayao ou outros 
espagos designados, para participarcm das atividadcs, uma vcz por semana, com a carga horaria dc 4h.

2.2.7 Plancjar e exccutar as atividadcs que scrao dcsenvolvidas com as pcssoas
participantcs do PAJ;

2.2.8 Providenciar procuraqao para os egressos para recebimentos dc beneficio junto ao
Banco do Brasil.

2.2.9 Divulgar c mobilizar os jovens cm privaqao dc libcrdadc de 18 a 29 anos, que 
tiverem intcrcsse cm participar do programa para palestra proferida por tecnicos da SEJUV c 
processo dc inscriqao;

2.2.10 Direcionar os jovens habilitados no programa para cumprimento da carga horaria 
dentro do IAPEN, atraves das atividadcs ja dcsenvolvidas dentro desta instituiqao;

2.2.11 Enviar ate o dia 25 dc cada mes para a SEJUV por meio dc oficio a rcla^ao dos 
jovens que cumpriram a carga horaria dentro do IAPEN para analise c deliberaqao do pagamento;

2.2.12 Suspender, sc ncccssario, o jovcm que nao cumprir a carga horaria das atividadcs
dentro do IAPEN;

2.2.13 Efetivar o planejamento com as metodologias especificas das atividadcs a serem 
cxccutadas conforme a realidade dc seu ambiente;

2.2.14 Informar a SEJUV e Escritorio Social sobre as liberaqocs das pcssoas cm 
priva^ao de libcrdadc, que foram para o meio aberto;

2.2.15 Enviar junto com a frcquencia, o rclatorio mensal das ayocs dcsenvolvidas c 
avan9os curricular c forma9ao pcssoal;

2.3 DA SECRET ARIA EXTRAORDINARY DA JUVENTUDE

2.3.1 Realizar a inclusao dos egressos, familiares c pre-egressos, no Progranra^Amapa



Jovem do Governo do Estado do Amapa, os quais serao contemplados, desde quo se cnquadrcm nos 
requisites dispostos nas Leis n° 2.214/2017 e 2.541/2021, com uma bolsa auxilio no valor de R$ 
150,00 (cento e cinqucnta rcais) mensais, cm contra partida, os bcneficiarios cadastrados, dc acordo 
com a Icgislaqao do Programa Amapa Jovem atraves do referido Termo de Coopcraqao, deverao 
cxercer suas atividades atraves do Escritorio Social (egressos e familiarcs) e da Unidadc dc 
Assistcncia Escolar c Profissionalizantc - UNAEP (pessoas cm privaqao de liberdade);

2.3.2 Realizar o proccsso dc inscriqao dos egressos, familiarcs c pre-egressos;

2.3.3 Encaminhar para a Sccretaria de Inclusao c Mobiliza9ao Social/SIMS as 
documcntaqoes para analisc social;

2.3.4 Garantir que a inclusao seja feita mediante todos aqucles que estiverem no perfil 
do PAJ, com a idadc de 15 a 29 anos, sem vinculo emprcgaticio e renda familiar dc ate dois salarios- 
minimos;

2.3.5 Garantir proccsso scletivo interno dc monitores para o egresso c pre-egressos, 
mediante lanqamento de cdital especifico;

2.3.6 Realizar mcnsalmentc a partir de pre-agendamento, uma visita tccnica para 
monitoramento das atividades dos egressos c pre-egressos, participantes do PAJ.

2.3.7 Liberar monitores integrantes do Programa Amapa Jovem para subsidiar eadastro 
de egressos, familiarcs c pre-egressos.

2.3.8 Fornecer ao Escritorio Social e ao IAPEN a relaqao dos bcneficiarios aptos c as 
agencias que farao o pagamento da Bolsa Auxilio.

2.3.9 Plancjar e exeeutar a ida dos familiarcs dos egressos e pre-egressos, para o polo uma 
vcz por semana, con forme a carga-horaria do programa.

2.3.10 Enviar a relaqao de egressos c pre-egressos, para fins de pagamento pela SIMS, 
contcndo a lista de presenqa reccbida pelo IAPEN c Escritorio Social;

DA EXECUCAO E FISCALIZACAO

CLAUSULA QUARTA - A execuqao das atividades referente ao Termo dc Cooperaqao 
ocorrcrao cm espaqo interno do Institute de Administrate Penitenciaria do Amapa, em area 
destinada as atividades dc rcinscrqao social, no centro dc ressocializaqao/CERES, quando sc tratar 
das pessoas em privaqao de liberdade; ou nas instalaqoes do Escritorio Social, alcm de possivcis 
espaqos a serem dcfinidos conjuntamcntc com a SEJUV, para o publico de pessoas egressas e 
familiarcs. A proposiqao da cxceuqao das atividades preve trabalhos conjuntos, dclimitando-se as 
informaepdes e dados que serao troeados, respeitando-se as eondiqoes de sigilo existentes; alcm de 
realizaqao dc eursos, treinamentos c palcstras, visando a aquisiqao dc conhccimcnto c capacitaqao 
dos bcneficiarios cadastrados, tudo cm compatibilidadc com o Plano dc Trabalho respcctivo.

Paragrafo sexto. A fiscalizaqao do Termo dc Cooperaqao ocorrera por agentes 
designados pclos participes em prazo correspondente ao da vigencia, com competencia para tanto. 
Ficam designados como responsavcis pela fiscalizaqao da execute do Termo de Cooperate; 
ESCRITORIO SOCIAL: ANNE SUZIELLE SILVA SANCHES (Gcrentc Escritorio 
INSTITUTO DE ADMINISTRAgAO PENITENCIARIA DO AMAPA: CV\ 
FIGUEIREDO COSTA (Chefe da Unidade de Assistcncia Social e Psicologica do w
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SECRETARIA EXTRAORDINArIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A JUVENTUDE: 
JULIANE LIMA PIMENTEL (Coordenadora Municipal do Amapa Jovem de Macapa).

Paragrafo setimo. Estabelece que a eventual necessidade de reformula^ao ou ajustes no 
Plano de Trabalho sera efetuada apos autoriza9ao dos orgaos participes, mediante parecer tecnico 
das areas competentes.

INEXISTENCIA DE DOTACAO ORNAMENT  ARIA E RECURSOS FINANCEIROS

CLAUSULA QUINTA - Estc Termo de Coopcra^ao Tecnica nao acarrcta ncnhuma 
transferencia de rccursos financeiros entrc os participes, motivo pclo qual nao se consigna dotayao 
orvamcntaria. As acpoes dele rcsultantcs que implicarem transferencia ou ccssao dc recursos serao 
viabilizadas mediante instrumento apropriado, ratificando assim a gratuidade do ajustc, nao 
implicando compromissos financeiros ou transferencias dc recursos entrc os participes.

DO SIGILO

CLAUSULA SEXTA - As informa^oes confidenciais, reservadas ou sigilosas 
constantcs da cxccuyao deste Termo, passam a constar do dever de sigilo, por meio da qual os 
participes sc comprometcm a guardar sigilo dos dados c das informagocs postos a dispos^ao, nao 
podendo cede-las a tcrceiros ou divulga-las, sob qualquer forma, sem anucncia expressa da parte 
fornecedora, sob pena dc responsabiliza9ao por viola9ao dc sigilo legal, conforme as normas legais 
aplicavcis.

DA VIGENCIA, PRORROGAQAO E ALTERAQAO

CLAUSULA SETIMA - O prazo dc vigencia do presente Termo dc Coopcra9ao sera dc 
01 (um) ano prorrogavcl por igual periodo, contados a partir da data dc sua publica9ao no Diario 
Oficial do Estado do Amapa, cm consonancia com o que dispoc o art. 61, paragrafo unico, da Lei n° 
8.666, dc 21 dc junho de 1993, podendo ser prorrogado por igual periodo c/ou alterado, mediante 
lavratura dc Termo Aditivo, com a devida justificativa, nos termos da lcgisla9ao vigente.

O Termo dc Coopcragao e o Plano dc Trabalho a scr claboradoParagrafo oitavo
entre as partes, somente podcra ser alterado mediante proposta dc um ou de ambos os participes, 
com as devidas justificativas, a scrcm apresentadas antes do termino da sua vigencia, Icvando cm 
conta o tempo necessario para analise c dccisao e a concordancia entre ambas as partes;

Paragrafo nono - A proposta de altera9ao sera previamente aprcciada pclos sclorcs 
tecnico c juridico submelida a aprova9ao da autoridade competcnte do orgao ou entidade 
concedente, sendo rcalizada por mcio dc Termo Aditivo.

Paragrafo decimo - Na hipotese dc subdelega9ao, em que a cxccugao do Plano dc 
Trabalho deva scr cxercida, no todo ou cm parte, por outro orgao ou entidades publicas

DA MODIFICAQAO E RESCISAO

CLAUSULA OITAVA- O presente Termo dc Coopcra9ao podcra sofrer [icajCves c



podcra ser rcscindido a qualquer tempo, por mutuo conscntimcnto, mediante notifica9ao por escrito 
c rescindido a qualquer tempo, por mutuo consenso, pclo inadimplcmento das obriga^oes assumidas 
pclos participes, ou pela iniciativa unilateral de qualquer deles, com antecedencia minima dc 30 
(trinta) dias, restando para cada qual tao somente a responsabilidade pelas tardus cm exccu^ao no 
periodo anterior a notificaqao.

DA UNIDADE RESPONSAVEL E GESTORES DO ACORDO DE COOPERACAO
TECNICA

CLAUSULA NONA - Os participes designarao gestorcs para acompanhar, gercnciar e 
administrar a cxccu^ao de suas respectivas obriga9oes decorrcntes do Termo dc Coopera9ao.

Esses gestorcs sao os mesmos que farao a fiscaliza9ao do Termo dc Coopcra9ao, 
ESCRITORIO SOCIAL: ANNE SUZIELLE SILVA SANCHES (Gerente Escritorio Social), 
INSTITUTO DE ADMINISTRAgAO PENITEN Cl ARIA DO AMAPA: GABRIELA 
FIGUEIREDO COSTA (Chefe da Unidadc de Assistencia Social e Psicologica do IAPEN) c 
SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A JUVENTUDE: 
JULIANE LIMA PIMENTEL (Coordenadora Municipal do Amapa Jovem de Macapa).

DA PUBLICIDADE

CLAUSULA DECIMA — O cxlralo do presente Termo dc Cooperaqao devera ser 
publicado no Diario Oficial do Estado sob as expensas do IAPEN.

DO FORO

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Para dirimir questoes oriundas do presente 
Termo dc Coopera9ao Tecnica, nao resolvidas pela via administrativa, sera competente o foro da 
Sc9ao Judiciaria Estadual do Estado do Amapa. E por estarem assim de pleno aeordo, assinam os 
participes o presente instrumento na forma eletronica, nos termos da Lei n. 11.419/2006 c da 
Instrii9ao Normativa CNJ n. 67/2015.

Macapa, 13 de Dezembro de 2021

ASSINATURAS:

; SUZIEELE SILyA SANCHES 
g/rente Escritorio Social

NNE

LUCIVALDO 
Dirctor do Institute dc-Ac

[G\J\EIRO DA COSTA 
InisW^^Renitenciaria do Amapa

PEDRO FIE
Secretario da Secretaria Extraorainaria de Politicas Publicas para a Juventude

O DA COSTA NETO

XEIRA DEMATOS JUNIOR 
Juiz dc Dirfcilo



TESTEMUNHAS:

MARIA DO SOCORRO r EL AES BRAGA 
Promotora de Jusli^a do Ministeno Publico

DIOGO BRITO GRUNHO 
Defensor Publico-Geral do Estado do Amapa
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