
TERMO DE COOPERACAO N° 003/2021

Termo de Cooperate que entre si celebram o 
Escritorio Social e Institute dc Administra^ao 
Penitenciaria do Amapa e a 45a Junta do Service 
Militar

O ESCRITORIO SOCIAL com sede na Avenida Procopio Rola, n°137, atras do Tribunal de 
Just^a do Amapa, Centro de Macapa/AP, doravante denominado ES, neste ato representado pela 
Gerente Anne Suzielle Silva Sanches, Identidade 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 representado pelo 
Diretor Lucivaldo Monteiro da Costa, Identidade n° 323.874-AP e CPF n°169.625.912-68, CNPJ n° 
04.615.070/0001-05, e a 45a JUNTA DO SERVK^O MILITAR, com sede na Avenida Acelino de 
Leao, n° 345, Bairro Trem, neste ato representado pelo Secretario Clezio Junior Pereira, Identidade 
n° 038718/AP e CPF n° 316.150.822-04, de comum acordo, RESOLVEM celebrar o presente 
TERMO DE COOPERA<^AO, com fundamento no art. 18 do Decreto n° 6.170 de 25 de julho de 
2007, no que couber, e, ainda, mediante clausulas e conduces a seguir enumeradas.

DO OBJETO

CLAUSULA PRIMEIRA - O presente Termo de Cooperate tern por fmalidade o 
desenvolvimento de a9oes conjuntas entre os participes, visando a emissao de Certificado de 
Alistamento Militar, Certificado de Dispensa de Incorporate, Certificado de Reservista (ex- 
militares) e transferencia de vinculato de cidade, para egresses e pre-egressos do Instituto de 
Administrato Penitenciaria do Amapa (IAPEN).

Paragrafo primeiro. Para fins deste Termo, considera-se egressa do sistema prisional 
a pessoa que apos qualquer periodo de permanencia no sistema penitenciario, mesmo em carater 
provisorio, necessite de algum atendimento no ambito das politicas publicas, dos servi90s sociais 
ou juridicos, em decorrencia de sua vivencia em priva9ao de liberdade.

Paragrafo segundo. Para fins deste Termo, considera-se pre-egressa, a pessoa que se 
encontra em cumprimento em pena privativa de liberdade, no periodo de 6 meses que antecede sua 
soltura do IAPEN, integrantes do regime fechado ou semiaberto, ainda que em virtude de 
progressao de regime ou livramento condicional.

Paragrafo terceiro. O cumprimento do objeto deste Termo dar-se-a conforme Plano 
de Trabalho, que devera ser elaborado em conjunto pelos participes e que devera ser apresentado no 
prazo maximo de 60 (sessenta dias), a contar da data da assinatura do presente Termo.

Paragrafo quarto. O Plano de trabalho podera ser revisado, a criterio dos participes, 
para altera9oes e inclusao de novas a9oes, estabelecimento ou revisao de prazos, sempre respeitado 
o objeto deste Termo.

DAS OBRIGACOES DOS PARTICIPES

CLAUSULA SEGUNDA - Para a execu9ao do objeto do presente Termo^os 
participes comprometem-se a efetivar as seguintes a9oes:

2.1 DO ESCRITORIO SOCIAL



2.1.1 Apoiar a execi^ao, por meio de a9oes necessarias para emissao de Certificado de 
Alistamento Militar, Certificado de Dispensa de Incorporacpao, Certificado de Reservista (ex- 
militares) e transferencia de vincula9ao de cidade, para egresses e pre-egressos do Institute de 
Administra9ao Penitenciaria do Amapa (IAPEN).

2.1.2 Subsidiar a Junta de Servi90 Militar, no fluxo de atendimento a egresses do 
sistema prisional e seus familiares, com agenda especifica, no turno da tarde;

2.1.3 Subsidiar o IAPEN, na promo9ao de a9oes continuadas, na emissao de la e 2a via 
de alistamento (Certificado de Alistamento Militar), transferencia de Certificado Militar e 
Certificado de Reservista para egressos e pre-egressos do Instituto de Administra9ao Penitenciaria 
do Amapa (IAPEN) para atua9ao da Junta de Servi90 Militar, aos pre-egressos.

2.2 DO INSTITUTO DE ADMINISTRA^AO PENITENCIARIA DO AMAPA

Paragrafo quinto. Para fins deste Termo, considera-se Metodologia de Mobiliza9ao 
do Pre-Egresso, no ambito do sistema prisional, a constru9ao conjunta (profissional e pessoa 
privada de liberdade) de um Plano de Saida, para ser trabalhado atraves de atendimentos 
individuals, oficinas e atividades complementares, nos seis meses anteriores a liberdade, conforme 
a Portaria/IAPEN N° 124 de 10 de junho de 2021, de implementa9ao da Metodologia de 
Mobiliza9ao do Pre-Egresso;

2.2.1 Apoiar a execu9ao, por meio de a9oes necessarias para emissao de Certificado de 
Alistamento Militar, Certificado de Dispensa de Incorpora9ao, Certificado de Reservista (ex- 
militares) e transferencia de vincula9ao de cidade, para egressos e pre-egressos do Instituto de 
Administra9ao Penitenciaria do Amapa (IAPEN).

2.2.2 Facilitar o acesso da equipe do Escritorio Social a unidade prisional; visando 
garantir o atendimento dos pre-egressos;

2.2.3 Fornecer toda a documenta9ao necessaria para a atua9ao da Equipe do Escritorio 
Social e Junta do Servi9o Militar, na emissao de Certificado de Alistamento Militar, Certificado de 
Dispensa de Incorporaqao, Certificado de Reservista (ex-militares) e transferencia de vincula9ao de 
cidade, para egressos e pre-egressos do Instituto de Administra9ao Penitenciaria do Amapa 
(IAPEN).

2.2.4 Comunicar ao Coordenador do Tratamento Penal e Unidade de Atendimento 
Social Psicologica/UNASP, atraves da CEP, dos intemos aptos a serem inseridos, mensalmente, na 
politica dos pre-egressos;

2.2.5 Buscar a efetividade das a9oes a serem desenvolvidas pelo Escritorio Social e 
Junta do Servi9o Militar, por meio de atendimento, encaminhamento e acompanhamento das 
pessoas pre-egressas, conforme a Metodologia de Mobiliza9ao do Pre-Egresso.

2.3 DA JUNTA DO SERVING MILITAR

2.3.1 Apoiar a execu9ao, por meio de a9oes necessarias para emissao de Certificado de 
Alistamento Militar, Certificado de Dispensa de Incorpora9ao, Certificado de Reservista (ex- 
militares) e transferencia de vincula9ao de cidade, para egressos e pre-egressos do I 
Administraqao Penitenciaria do Amapa (IAPEN). /\^
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2.3.2 Executar o cronograma de atendimento a egresses do sistema prisional e seus 
familiares encaminhados pelo Escritorio Social, atraves de agenda extra, no tumo da tarde, uma 
vez, semanalmente, na ter9a-feira, de 14 h as 17 h, com no maximo 10 atendimentos diarios.

DAADESAO

CLAUSULA TERCEIRA - Os orgaos publicos e entidades que manifestarem 
interesse em aderir ao presente Termo poderao faze-lo mediante a assinatura de Termo de Adesao.

Paragrafo unico. O IAPEN encaminhara copia do termo de cooperate e respectivo 
extrato de publica9ao no Diario Oficial do Estado aos demais participantes do presente termo.

DO ACOMPANHAMENTO

CLAUSULA QUARTA - Os participes designarao responsaveis para acompanhar, 
gerenciar e administrar a execu9ao do presente Termo.

DOS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS

CLAUSULA QUINTA - Os recursos humanos e materiais necessarios para o 
desenvolvimento das a9oes desta parceria sao de responsabilidade dos participes.

DOS RECURSOS FINANCEIROS

CLAUSULA SETIMA - Este Termo de Coopera9ao Tecnica nao acarreta nenhuma 
transferencia direta de recursos financeiros entre os participes, motivo pelo qual nao se consigna 
dota9ao or9amentaria. As a9oes dele resultantes que implicarem transferencia ou cessao de recursos 
serao viabilizadas mediante instrumento apropriado.

DAVIGENCIA

CLAUSULA OITAVA - O presente Termo de Coopera9ao n° 003/2021 tera vigencia 
de 12 (doze) meses, a contar de sua publicaqao.

DA RESCISAO

CLAUSULA NONA - O presente Termo de Coopera9ao n° 003/2021 podera ser 
rescindido a qualquer tempo, por mutuo consentimento, mediante notifica9ao por escrito, com 
antecedencia minima de 90 (noventa) dias, restando para cada qual tao somente a responsabilidade 
pelas tarefas em execu9ao no periodo anterior a notifica9ao.

DAS ALTERAQOES

CLAUSULA DEZ - Este instrumento podera ser alterado em conformidade com o 
art.65 da Lei 8.666/93, mediante termo aditivo, exceto no tocante ao seu objeto.

DA AQAO PROMOCIONAL

CLAUSULA ONZE - Em qualquer a9ao promocional relacionada com/o < 
presente Termo sera, obrigatoriamente, destacada a colabora9ao dos participes/\bs



disposto no §1° do artigo 37 da Constitui9ao Federal.

DA LEGISLACAO APLICAVEL

CLAUSULA DOZE - Aplicam-se a execi^ao deste Termo a Lei 8.666/93, no que 
couber, os preceitos de Direito Publico e, supletivamente, os Principios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposigdes de Direito Privado.

DA PUBLICACAO

CLAUSULA TREZE - O extrato do presente instrumento sera publicado no Diario 
Oficial do Estado, pelo IAPEN.

DO FORO

CLAUSULA QUATORZE - Para dirimir questoes oriundas do presente Termo de 
Cooperagao Tecnica, nao resolvidas pela via administrativa, sera competente o foro da Segao 
Judiciaria Estadual do Estado do Amapa. E por estarem assim de pleno acordo, assinam os 
participes o presente instrumento na forma eletronica, nos termos da Lei n. 11.419/2006 e da 
Instrugao Normativa CNJ n. 67/2015.

Assinaturas:

G Ai£Nfe SlfclELLIi'SlLVA SANCHES
Gerente Escritorio Social

OUg>U) AjniQt IWoq a
CLEZIO JUNIOR PEREIRA 

Secretario da 45a Junta do Servigo Militar
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LUCIVALDO MO^JTEIRO DA COSTA 
Diretor do Institute de Admimsfctagao Penitenciaria do Amapa

JOAO T(EIXI JRA DE MAT/6a JUNIOR
\ uiz de Direitol 1


