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JUSTIFICATIVA PARA FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO APAC
JUVENIL DE FRUTAL

 

O interesse na formalização do Termo de Colaboração entre o Estado de Minas
Gerais e APAC Juvenil de Frutal, vem da necessidade de se apresentar uma alternativa
eficiente e eficazao sistema socioeducativo convencional, promovendo a recuperação do menor
pela Justiça e sua reintegração à sociedade. Esta ação positiva concorre para a defesa da
sociedade, com um efetivo apoio às vítimas, aos seus familiares e a recuperação do menor
infrator. A metodologia APAC propõe a recuperação baseada na valorização humana, por meio
da profissionalização, assistência médica, odontológica, psicológica, espiritual e jurídica,
buscando voluntários para execução desse trabalho.

Cabe ainda informar, que o Estado é responsável pelo custeio dos recuperandos
admitidos na associação, no caso em comento a APAC Juvenil de Frutal será responsável pela
custódia de 60 menores infratores entre as medidas de internação e semiliberdade. O presente
termo passará a vigorar a partir de sua publicação. Destarte, haja vista o advento da Lei
13.019/2014, notadamente conhecida como Marco Regulatório das Organizações da
Sociedade Civil -MROSC, faz-se necessário a formalização do Termo de Colaboração para dar
legalidade e legitimidade as ações executadas pela APAC. 

Fica indicada a dotação orçamentária nº
1451.06.243.143.4418.0001.33.50.43.01.1.10.1 para execução deste Termo de Colaboração
para o exercício do ano de 2020 e caso sofra alteração esta será alterada em momento
oportuno.

A Entidade enviou cópia do Termo de Colaboração nº 30/2017, firmado
anteriormente com a Secretaria de Estado de Administração Prisional - SEAP, o qual
demonstra capacidade técnica para a execução deste Termo de Colaboração.

Será realizada periodicamente fiscalização in loco pelo Gestor da Parceria, da
Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados - FBAC e pela Comissão de
Monitoração e Avaliação, a ser designada posteriormente, analisando e avaliando as atividades
desta OSC.

A análise da Prestação de Contas levará em conta o parecer a ser feito pela
Diretoria de Contratos e Convênio - DCC com o auxilio da Diretora de Apoio à Gestão de
Parcerias - DAG de conforme Decreto Estadual 47.132/2017 de 20/01/2017, embasado no
Relatório Circunstanciado e/ou Relatórios de Atividades emitidos pela OSC, bem como outros
documentos comprobatórios exigidos no mencionado Decreto.

Por tudo exposto, encaminhamos o processo de formalização deste Termo de
colaboração entre esta Secretaria e a Associação de Proteção aos Condenados da comarca
de Frutal/MG, tendo em vista a imprescindibilidade dos serviços prestados pela Entidade. 
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Documento assinado eletronicamente por Marina Augusta Silva Rosa, Diretor(a), em
15/12/2020, às 20:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Luciana Mara de Freitas Souza,
Superintendente, em 15/12/2020, às 20:23, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Camila Aniceto de Oliveira, Servidor(a)
Público(a), em 15/12/2020, às 20:26, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Bernardo Pinto Coelho Naves,
Subsecretário(a), em 15/12/2020, às 21:03, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
23149879 e o código CRC AFFDF344.
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