
  

 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  

CASA CIVIL 
 

 
 São Paulo,            de janeiro de 2015 
 
 
 
CC-ATL nº 012/2015 
 
 
Senhor 1º Secretário 
 
 
 
 Tendo em vista o disposto no artigo 20, inciso XVI, 
da Constituição do Estado, venho transmitir a essa ilustre Assembleia, por in-
termédio de Vossa Excelência, manifestação a respeito da matéria relativa ao 
Requerimento de Informação nº 251/2014, do Deputado Ulysses Tassinari. 
 
 Reitero a Vossa Excelência os protestos de minha alta 
consideração. 
 
 
 
 
 

  Edson Aparecido dos Santos  
 SECRETÁRIO - CHEFE DA CASA CIVIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Sua Excelência o Senhor Deputado Enio Tatto, 1º Secretário da Egrégia 
Mesa da Assembleia Legislativa do Estado. 



 
 

 
 

                      SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA 
 
  

MMAANNIIFFEESSTTAAÇÇÃÃOO  CCIICC  ––  0011//22001144  

De: Angela Eliana De Marchi 

Coordenadora Estadual de Integração da Cidadania 

Assunto: Requerimento de Informação  nº. 251/2014 

Interessada: Prefeitura de Itapeva 

 

São Paulo, 16 de dezembro de 2014. 

 
 

Em atenção à solicitação realizada no Requerimento de 

Informação nº 251/2014, esclarecemos o que segue. 

 

Para que um posto do Centro de Integração da Cidadania - 

CIC seja instalado é preciso, inicialmente, se fazer uma análise dos serviços públicos 

oferecidos à população que sejam voltados à promoção do acesso à Justiça e do 

exercício da Cidadania na cidade de Itapeva. De posse dos dados, é necessária ainda 

uma análise do grau de vulnerabilidade da população da cidade que justifique a 

presença do posto e que sua desconcentração para bairros afastados do centro seja 

uma medida imprescindível. 

 

Ademais, é preciso que a Prefeitura contribua para a 

instalação de serviços municipais afins aos objetivos do CIC, quais sejam: acesso à 

justiça, prestação de serviços, articulação e fortalecimento de redes e ações 

comunitárias, educação para cidadania e direitos humanos.  

 
Isto posto faz-se a celebração do convênio, conforme modelo 

anexo. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

                      SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA 
 

 

Finalmente, para que seja possível a instalação de um posto 

do CIC  é preciso que a prefeitura disponibilize para a Secretaria da Justiça e da 

Defesa da Cidadania um prédio que comporte o equipamento ou uma área própria 

passível de construção, conforme projeto estabelecido pela Pasta.   

Ficamos à disposição para o agendamento de reunião para 

tratativas referentes à implantação. 

Atenciosamente, 

 

 

ANGELA ELIANA DE MARCHI 
Coordenadora Estadual de Integração da Cidadania 

 

 

De acordo.  

Encaminhe-se ao Siale. 

 

 

 

ELOÍSA DE SOUSA ARRUDA 
Secretária da Justiça e da Defesa da Cidadania 



 
 

SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA 
 
 
 
Gabinete da Secretária 
 

 

 

 

Termo de Convênio que entre si 

celebram a Secretaria da Justiça e da 

Defesa da Cidadania e a Prefeitura 

Municipal de __________, com o objetivo 

de implantar um Centro de Integração da 

Cidadania no Município. 

 

 

 

 

Aos dias                do mês de                          de 2013, a 

Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, neste ato representada pela 

Titular da Pasta, Doutora ELOÍSA DE SOUSA ARRUDA, R.G. nº 12.987.755-

4, com sede no Pátio do Colégio, nº 148, Centro, São Paulo, doravante 

denominada SECRETARIA,  e a Prefeitura Municipal de ______________, 

neste ato representada pelo Prefeito, Doutor _______________________, 

com base nos dispositivos constitucionais e legais vigentes, celebram o 

presente instrumento, que se regerá pela Lei Federal n.º 8.666, de 21 de 

junho de 1993, pela Lei Estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, e 

pelo Decreto Estadual n.º 59215/13,  e demais normas regulamentares à 

espécie, em conformidade com as cláusulas e condições que seguem. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA 
 
 
 
Gabinete da Secretária 
 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

O presente convênio tem por objeto o estabelecimento de 

colaboração institucional entre os signatários, visando à instalação de Centro 

de Integração da Cidadania – CIC no município de ___________, sito na 

________________ – __________. 

 

 

Parágrafo Único 
                             Outras atividades poderão ser implementadas 

posteriormente, conforme interesse dos partícipes, em consonância com 

o presente TERMO. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PLANO DE TRABALHO 

 

                              O detalhamento dos objetivos, metas e etapas de 

execução das atividades desempenhadas será regulamentado por meio 

de Plano de Trabalho que segue anexo. 

 

                          CLÁUSULA TERCEIRA  – DAS ATRIBUIÇÕES DOS 
SIGNATÁRIOS 

 

I – Constituem atribuições da Prefeitura Municipal de 

__________: 

a)Disponibilizar espaço físico adequado para a instalação do  CIC; 

b) Assegurar a limpeza e a conservação do imóvel; 

c) Participar das ações itinerantes, sempre que for possível, realizadas pelo 

CIC no município de ______ e região, tais como: Jornadas da Cidadania, 

Sabadanias e Educação Para a Cidadania; 



 
 

SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA 
 
 
 
Gabinete da Secretária 
 
d) providenciar a instalação de rede lógica, telefonia e elétrica para 

computares no local.  Caso exista infraestrutura, a mesma deverá ser 

adequada para o uso, senão, caberá ao signatário o projeto, execução e 

instalação da mesma. 

d.1) providenciar o link Intragov com UPI, conforme descrito no manual 

http://www.intragov.sp.gov.br/manuais/Manual%20de%20Orienta%C3%A7%C3%A3

o%20%C3%A0s%20Prefeituras%20sobre%20a%20ades%C3%A3o%20ao%20Projet

o%20Intragov%20v2%20(08.04.pdf, com velocidade mínima de 2 MB para cada 

60 computadores e caso haja necessidade, em virtude de serviços que 

utilizam maior capacidade de conexão, pode-se requerer aumento da 

velocidade; 

d.2) providenciar computadores com no mínimo 2 Ghz e 1 GB de ram, bem 

como seus periféricos e manutenção para utilização do Diretor do CIC, IIRGD, 

Defensoria  e recepção. 

d.3) providenciar equipamento de impressão coorporativo, laser, com suporte 

a rede para compartilhamento entre os computadores. Fornecer os 

consumíveis do equipamento conforme demanda e solicitação. 

d.4) providenciar suporte e manutenção próprios para todos equipamentos 

fornecidos. 

e) executar, direta ou indiretamente, e custear serviços de limpeza, vigilância, 

portaria e recepção e demais necessários; 

f) custear despesas com serviço de abastecimento de água e energia, 

providenciando a sua instalação, despesas com telefone e locação de PABX 

com linha telefônica, providenciando a sua instalação, licenças, impostos, 

taxas, outros tributos de qualquer natureza e demais custos e encargos 

relacionados no plano de trabalho; 

g)providenciar toda a infraestrutura  necessária de elétrica, informática, 

telefonia, hidráulica e iluminação;  

h) custear despesas com água mineral para consumo e fornecer serviços e 

equipamentos para produção de cópias reprográficas; 

http://www.intragov.sp.gov.br/manuais/Manual%20de%20Orienta%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A0s%20Prefeituras%20sobre%20a%20ades%C3%A3o%20ao%20Projeto%20Intragov%20v2%20(08.04.pdf�
http://www.intragov.sp.gov.br/manuais/Manual%20de%20Orienta%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A0s%20Prefeituras%20sobre%20a%20ades%C3%A3o%20ao%20Projeto%20Intragov%20v2%20(08.04.pdf�
http://www.intragov.sp.gov.br/manuais/Manual%20de%20Orienta%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A0s%20Prefeituras%20sobre%20a%20ades%C3%A3o%20ao%20Projeto%20Intragov%20v2%20(08.04.pdf�


 
 

SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA 
 
 
 
Gabinete da Secretária 
 
i) Instalar, gerenciar, supervisionar e acompanhar os serviços municipais 

necessários ao bom funcionamento do CIC, tais como  PROCON, BANCO 

DO POVO, PAT, fornecendo funcionários, equipamentos e materiais de 

consumo; 

j) arcar com as despesas relativas à administração, uso e conservação do 

imóvel, garantindo a manutenção do prédio e fornecendo equipe técnica em 

quantidade e qualidade adequadas ao bom desempenho das atividades 

municipais; 

l) arcar com todos os materiais de limpeza necessários; 

m) dar ciência a seus funcionários do dever de portar identificação funcional 

durante o horário de expediente; 

n) comunicar formalmente a Direção do Centro de Integração da Cidadania de 

atuação sobre qualquer mudança no horário de expediente; 

o) participar das reuniões de parceiros, reuniões do CLIC – Conselho Local de 

Integração da Cidadania e demais reuniões marcadas pela Direção do CIC ou 

pela Coordenadoria de Integração da Cidadania; 

p) colocar e manter placa de identificação, de acordo com o modelo oficial 

fornecido pelo ESTADO; 

q) realizar toda manutenção necessária no prédio, tanto na área externa, 

como interna, compreendendo serviços de hidráulica, elétrica, alvenaria, 

pintura, serralheria, informática, telefonia, carpintaria, carpinagem e 

jardinagem; 

r) fornecer mobiliário em quantidade e bom estado de conservação; 

s) garantir a segurança do imóvel;  

t) providenciar aprovações pelo Corpo de Bombeiros e demais licenciamentos 

para funcionamento do CIC; 

u) promover as adequações necessárias pertinentes à acessibilidade, tais 

como: rampa de acesso, elevadores, plataforma, adequação de sanitários, 

piso tátil e demais itens previstos na NBR 9050/2004. 

 

 



 
 

SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA 
 
 
 
Gabinete da Secretária 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
 

  

II - Constituem atribuições da SECRETARIA: 

 a)Implantar o CIC; 

b) Fazer a articulação com parceiros para a disponibilização de serviços; 

c) Manter o acompanhamento dos serviços e ações desenvolvidos no CIC; 

d) Fornecer material de expediente e demais materiais de consumo para a 

operacionalização dos serviços; 

e) Nomear um gestor técnico para assumir a Direção do CIC;  

f) Dar ciência a seus funcionários do dever de portar identificação funcional de 

seu órgão de origem durante o horário de expediente. 

 

 
CLÁUSULA QUARTA - DO NÃO REPASSE DE 

RECURSOS PÚBLICOS   
 

O presente Termo não envolve repasse de 

recursos públicos. 

 
Parágrafo único 

Cada um dos partícipes arcará com as despesas 

ou qualquer outro ônus decorrente de suas responsabilidades e 

competências na execução deste termo. 

 

                               CLÁUSULA QUINTA - DO MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO  
 
    Será responsável pelo monitoramento e 

avaliação deste convênio, por parte da Secretaria da Justiça e da Defesa 



 
 

SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA 
 
 
 
Gabinete da Secretária 
 
da Cidadania, a Coordenadora de Integração da Cidadania  e por parte 

do Município, o Senhor_______________________.  

 
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 
O presente Termo de Cooperação vigorará pelo prazo de 

cinco anos, a contar da data de sua publicação, devendo qualquer alteração 

ser realizada por escrito e firmada pelos signatários. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA DENÚNCIA 
O presente Termo de Cooperação poderá ser denunciado por 

qualquer dos signatários, mediante notificação prévia de 60 (sessenta) dias. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO 
O Poder Executivo do Estado de São Paulo providenciará, à 

sua conta, a publicação do presente instrumento no Diário Oficial do Estado, 

até o quinto dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura. 

 
CLÁUSULA NONA – DA AÇÃO PROMOCIONAL 
 

Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do 

presente instrumento, deverá ser obrigatoriamente, consignada a participação do 

Estado de São Paulo, por sua Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, 

obedecidos os padrões estipulados por esta última, ficando vedada a utilização de 

nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou 

servidores públicos, nos termos do  artigo 37, § 1º, da Constituição Federal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 
Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São 

Paulo para dirimir as questões oriundas deste Termo de Cooperação que não 

forem resolvidas administrativamente, com renúncia de qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 



 
 

SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA 
 
 
 
Gabinete da Secretária 
 

E por estarem de acordo, os signatários assinam o presente 

Termo em três vias, de igual teor e forma, para que produzam entre si os 

legítimos efeitos de direito. 

 

 

São Paulo, __ de _________ de 2013. 

 
 

_______________________________ 

ELOÍSA DE SOUSA ARRUDA  
Secretária da Justiça e da Defesa da Cidadania 

 

 

 

 

__________________________ 

Prefeito 


