ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

Processo n.: 21780/2016

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N. 64/2020

Termo de cooperação técnica que entre si celebram
o PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA,
a SECRETARIA
DE
ESTADO
DA
ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVA e
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA.

O PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA ,
estabelecido na Rua Álvaro Millen da Silveira, 208, Centro, Florianópolis/SC, inscrito
no CNPJ sob o n. 83.845.701/0001-59, neste ato representado por seu Presidente,
Desembargador RICARDO JOSÉ ROESLER, a SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVA , estabelecida na Rua Fúlvio
Aducci, 1214, Estreito, Florianópolis/SC, CEP 88075-000, inscrita no CNPJ sob o n.
13.586.538/0001-71, doravante denominada SAP, neste ato representada por seu
Secretário de Estado, Senhor LEANDRO ANTÔNIO SOARES DE LIMA, e
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, estabelecido na
Rua Bocaiúva, 1792, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88015-904, inscrito no CNPJ sob
o n. 76.276.849/0001-54, doravante denominado MINISTÉRIO PÚBLICO, neste
ato representado por seu Procurador-Geral de Justiça, Senhor FERNANDO DA
SILVA COMIN , resolvem celebrar o presente termo de cooperação técnica, em
decorrência do Processo n. 21780/2016, mediante as cláusulas a seguir.
DO OBJETO
Cláusula primeira. O presente termo de cooperação técnica tem
por objeto a implantação de ações conjuntas com o ﬁm de fomentar e viabilizar a
aplicação de penas e medidas alternativas à prisão, promover a inclusão social dos
beneﬁciários e prevenir a reincidência criminal, por meio de atendimento
psicossocial de pessoa em monitoramento eletrônico, de pessoa submetida à
audiência de custódia, de pessoa em cumprimento de pena e medida alternativa
ou em cumprimento de pena em regime aberto e ao egresso do sistema prisional,
a partir de encaminhamento social e de acompanhamento e ﬁscalização da
execução de medidas aplicadas.
DO
ALTERNATIVAS

PROGRAMA

CENTRAL

DE

PENAS

E

MEDIDAS

Cláusula segunda. O Programa Central de Penas e Medidas
Alternativas será operacionalizado por Centrais de Penas e Medidas Alternativas,
cuja atuação, deﬁnida no art. 4º do Decreto n. 1.012/2012, deverá contemplar os
beneficiários previstos na cláusula primeira do presente termo.
DAS OBRIGAÇÕES
Cláusula terceira. Compete à SAP:
I - disponibilizar recursos humanos especializados para a consecução
do objeto deste termo;
II - fomentar o fortalecimento e a ampliação do Programa, bem
como expedir outras normas que se fizerem necessárias;
III - implantar Centrais de Penas e Medidas Alternativas de forma
progressiva, em comum acordo com os partícipes do presente termo, priorizando
a implantação nas comarcas de entrância especial e, na sequência, nas de
entrância ﬁnal e inicial, de acordo com as disponibilidades ﬁnanceira e
orçamentária;
IV - articular, com os demais órgãos públicos das esferas federal,
estadual e municipais, ações conjuntas para fortalecimento das políticas públicas
de proteção e inclusão social dos beneﬁciários previstos na cláusula primeira do
presente termo;
V - realizar a manutenção dos bens doados pelo PODER JUDICIÁRIO
e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO para as equipes das Centrais de Penas e Medidas
Alternativas, e arcar com as despesas relativas aos custos de combustível e
manutenção de veículos;
VI - executar os atos indispensáveis ao regular funcionamento das
Centrais de Penas e Medidas Alternativas que não sejam atribuídos às demais
instituições partícipes, inclusive no que diz respeito à eventual manutenção dos
objetos doados/cedidos pelo PODER JUDICIÁRIO e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO; e
VII - divulgar os resultados do Programa a todos os setores e órgãos
do Governo do Estado de Santa Catarina.
Cláusula quarta. Compete ao PODER JUDICIÁRIO:
I - disponibilizar espaço físico adequado para funcionamento das
Centrais de Penas e Medidas Alternativas, preferencialmente nas dependências do
fórum respectivo, observando-se que:
a) nos casos em que os fóruns não dispuserem de espaço físico,
incumbirá ao PODER JUDICIÁRIO o provimento do local a ser utilizado pelas
equipes das Centrais; e
b) o espaço físico deverá ofertar condições adequadas para as
intervenções técnicas, tais como climatização, ventilação, acessibilidade,
iluminação, segurança e salas de atendimento que respeitem o sigilo descrito nos
códigos de ética;
II - orientar e capacitar juízes e servidores de juizados especiais
criminais, varas criminais e varas de execuções penais no tocante à aplicação de

penas e medidas alternativas e ao ﬂuxo de encaminhamento dos beneﬁciários às
Centrais de Penas e Medidas Alternativas;
III - fornecer, instalar, dar manutenção e arcar com os custos de
linhas telefônicas que permitam ligação para números ﬁxos e móveis, em
abrangência local e interurbana;
IV - fornecer, instalar, dar manutenção e arcar com os custos de
acesso à internet, a ﬁm de possibilitar o acesso às informações necessárias para
realização de encaminhamentos para a rede pública de atendimento;
V - disponibilizar recursos materiais (tomadas, réguas, extensões,
cabos de rede, adaptadores de tomada), que permitam a instalação de
equipamentos eletrônicos;
VI - fornecer material de expediente; e
VII - divulgar os resultados do Programa a todos os setores do
PODER JUDICIÁRIO.
Cláusula quinta. Compete ao MINISTÉRIO PÚBLICO:
I - orientar e capacitar os promotores de justiça e servidores que
atuam perante juizados especiais criminais, varas criminais e varas de execuções
penais no tocante à aplicação de penas e medidas alternativas e ao ﬂuxo de
encaminhamento dos beneficiários às Centrais de Penas e Medidas Alternativas;
II – disponibilizar, mediante doação, bens patrimoniais, tais como
computadores, impressoras multifuncionais, estabilizadores, mobiliários (mesas,
cadeiras, armários);
III - disponibilizar, mediante doação, veículos automotivos às
Centrais de Penas e Medidas Alternativas, para a realização de suas funções,
especialmente visitas ﬁscalizatórias do cumprimento das penas e medidas
alternativas; e
IV – divulgar os resultados do Programa a todos os setores do
MINISTÉRIO PÚBLICO.
DOS RECURSOS FINANCEIROS
Cláusula sexta. As despesas decorrentes do objeto deste termo de
cooperação técnica correrão à conta de dotações próprias dos cooperantes, de
acordo com as responsabilidades assumidas, sem transferência de recursos
financeiros entre os partícipes.
Parágrafo único. Eventuais repasses de recursos ou doações serão
efetuados por meio de instrumento próprio.
DA ALTERAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
Cláusula sétima. A alteração de quaisquer das disposições
estabelecidas neste termo de cooperação técnica somente se reputará válida se
realizada nos termos da lei e expressamente, mediante aditivo, desde que não
implique modificação do objeto previsto na cláusula primeira.

DO PRAZO
Cláusula oitava. O presente termo terá vigência de 60 (sessenta)
meses, contados da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado, a critério dos
partícipes, mediante assinatura de aditivo.
DA RESILIÇÃO
Cláusula nona. Os cooperantes poderão a qualquer tempo resilir
este termo de cooperação técnica mediante denúncia por escrito, com o mínimo
de 60 (sessenta) dias de antecedência, pelo não cumprimento de qualquer de suas
cláusulas, caso não haja mais interesse de qualquer dos partícipes em sua
manutenção, por mútuo acordo ou por força de lei que o torne material ou
formalmente impraticável.
DA REVOGAÇÃO
Cláusula décima. Revogam-se as disposições contrárias,
especialmente o Protocolo Operativo de Intenções n. 001, de 17 de outubro de
2012.
DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS
Cláusula décima primeira. Este termo de cooperação técnica
rege-se pelas disposições expressas no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, no
Código Penal, nas Leis Federais n. 7.210/1984, n. 9.714/1998, n. 9.099/1995 e n.
11.340/2006, no art. 9º da Resolução CNJ n. 213/2015, na Portaria do Ministério da
Justiça n. 495/2016, que institui a Política Nacional de Alternativas Penais, no
Decreto n. 1.012/2012, que criou o “Programa Central de Penas e Medidas
Alternativas do Estado de Santa Catarina”, pelos preceitos de direito público e
pelas disposições de direito privado correlatas.
Parágrafo único. Os casos omissos serão resolvidos à luz das
referidas normas, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais
do direito.
DA PUBLICAÇÃO
Cláusula décima segunda. Os cooperantes providenciarão a
publicação deste termo de cooperação técnica nos respectivos órgãos oﬁciais de
divulgação dos atos processuais e administrativos, nos termos do parágrafo único
do art. 61 da Lei n. 8.666/1993.
DO FORO

Cláusula décima terceira. Fica eleito o Foro da Comarca da
Capital, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja,
para nele serem dirimidas dúvidas e questões oriundas deste termo de
cooperação técnica.
E, por estarem acordes, os cooperantes assinam este instrumento.
Documento assinado eletronicamente por Fernando da Silva Comin,
Usuário Externo, em 09/06/2020, às 15:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por Leandro Antônio Soares Lima,
Usuário Externo, em 10/06/2020, às 13:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por RICARDO JOSE ROESLER,
PRESIDENTE, em 10/06/2020, às 14:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.tjsc.jus.br/verificacao informando o código verificador 4723249 e o
código CRC 73B62CDF.
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CPMA FPOLIS (Set. 2010)*

CPMA FPOLIS/AUD. CUSTÓDIA (Ago. 2015)*

CPMA SÃO JOSÉ (Set. 2010)*

CPMA SÃO JOSÉ/REG. ABERTO (Mai. 2014)*

CPMA SÃO JOSÉ/AUD. CUSTÓDIA (Out.2018)*

CPMA JOINVILLE (Out. 2012)*

CPMA BLUMENAU (Nov. 2012)*

CPMA BLUMENAU/AUD. CUSTÓDIA (Fev.2019)*

CPMA CRICIÚMA (Criciúma e as Comarcas: Nova Veneza,
Siderópolis e Treviso) (Nov.2012)*

CPMA CRICIÚMA/AUD. CUSTÓDIA (Jun. 2016)*

CPMA ITAJAÍ (Jun.2013)*

CPMA CHAPECÓ (Chapecó e as Comarcas:Nova Itaberaba,
Caxambu do Sul, Cordilheira Alta, Planalto Alegre, Guatambú)
(Ago. 2013)*

CPMA CHAPECO/REG. ABERTO (Nov. 2015)*

CPMA LAGUNA (Ago. 2015)*

CPMA LAGUNA/REG. ABERTO ( Set.2015)*
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T E R M O DE DOAÇÃO N. 13/2020
Pelo presente TERMO DE DOAÇÃO, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SANTA CATARINA, representado neste ato pelo Gerente de Patrimônio, faz a doação de bens
diversos (especificados na tabela abaixo), pertencentes ao acervo patrimonial do MPSC,
referentes ao processo n. 2020/008290, a Secretaria de Estado da Administração Prisional e

Socioeducativa, representado neste ato pelo seu Secretário Adjunto.
O donatário fica responsável em proceder ao descarte ecologicamente correto dos bens
recebidos em doação quando não lhe forem mais úteis.
DESCRIÇÃO DO BEM

QUANTIDADE
32
06
16
03
16
03
18
51
04
16
15
180

MONITOR
IMPRESSORA
MICROCOMPUTADOR
FRAGMENTADORA
ESTABALIZADOR
LONGARINA
MESA
CADEIRA
BEBEDOURO
BALCÃO
ARMÁRIO
TOTAL

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente Termo.

Florianópolis, ____de___________________de 2020.

ÂNGELO VITOR OLIVEIRA
Gerente de Patrimônio
EDEMIR ALEXANDRE DE CAMARGO NETO
Secretário Adjunto de Estado da Administração
Prisional e Socioeducativa

1ª Via - Donatário

2ª Via - Enviar Gerência de Patrimônio

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por EDEMIR ALEXANDRE CAMARGO NETO em 03/08/2020 às 19:23:45, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SAP 00009943/2020 e o código JEO655H4.
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T E R M O DE DOAÇÃO N. 14/2020
Pelo presente TERMO DE DOAÇÃO, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SANTA CATARINA, representado neste ato pelo Gerente de Patrimônio, faz a doação de
veículos (especificados na tabela abaixo), pertencentes ao acervo patrimonial do MPSC,
referentes ao processo n. 2020/008367, a Secretaria de Estado da Administração Prisional e

Socioeducativa, representada neste ato pelo seu Secretário Adjunto.
O donatário fica responsável em proceder ao descarte ecologicamente correto dos bens
recebidos em doação quando não lhe forem mais úteis.
DESCRIÇÃO DO BEM
VEÍCULO 2.0 SEDAN – 4 PORTAS
TOTAL

QUANTIDADE
03
03

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente Termo.

Florianópolis, ____de___________________de 2020.

ÂNGELO VITOR OLIVEIRA
Gerente de Patrimônio

EDEMIR ALEXANDRE DE CAMARGO NETO
Secretário Adjunto de Estado da Administração
Prisional e Socioeducativa

1ª Via - Donatário

2ª Via - Enviar Gerência de Patrimônio

O original
original
deste
documento
é eletrônico
e foi
assinado
digitalmente
porpor
ANGELO
VITOR OLIVEIRA
O
deste
documento
é eletrônico
e foi assinado
utilizando
Assinatura
Digital SGP-e
EDEMIR ALEXANDRE
CAMARGO. NETO em 03/08/2020 às 19:23:45, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Paraverificar
Para
verificar
a autenticidade
a autenticidade
desta cópia
desta
impressa,
cópiaacesse
impressa,
o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo
acesse o site https://www.mpsc.mp.br/servicos/autenticidade-de-documentos
e informe o processo SAP 00009943/2020 e o código e
JP7V5A56.
informe o processo 2020/008367 e o código 45WC3X2B.
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Divulgação: quarta-feira, 5 de agosto de 2020

Publicação: quinta-feira, 6 de agosto de 2020

Ano 11 | n. 2752 | Pág. 23

PESSOA CIENTIFICADA: anônimo.
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo e poderá apresentar razões escritas
ou documentos ao Conselho Superior do Ministério Público, até a sessão que apreciar a promoção de arquivamento. As razões
ou os documentos podem ser remetidos ou apresentados diretamente ao Conselho Superior do Ministério Público (Conselho
Superior do Ministério Público, Rua Bocaiúva, 1750, Centro, Florianópolis, 88.015-902), ou ao órgão do Ministério Público acima
identificado.
EXTRATO DA DECISÃO: Trata-se de Notícia de Fato instaurada para apurar a notícia de que os funcionários da Farmácia
Clínica, situada em Otacílio Costa, estão apresentando sintomas do COVID-19 e, mesmo assim, não estão sendo dispensados
das atividades laborais. Com o intuito de resguardar a saúde dos otaciliences e de conter/minorar os efeitos do COVID-19 na
região, a Secretaria da Saúde foi acionada para que, por meio do Comitê de Gerenciamento de Crise, adote as providências
cabíveis e necessárias para resolver a situação, realizando os respectivos testes e, se for o caso, isolando os funcionários da
Farmácia Clínica caso estejam infectados. Em razão disso, o procedimento foi arquivado.
Membro do Ministério Público: Augusto Zanelato Júnior
Data: 31/7/2020

SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
PORTARIA N. 75/2020/FRBL
O SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo art. 9º, do Ato n. 230, de 10 de abril de 2019, e pela Portaria n. 1.393/2019.
RESOLVE:
DESIGNAR CLAUDEMIR MARCOLA e MITCHI CORRÊIA GALVÃO DO RIO APA, representantes do Observatório Social de
Brusque, para compor, como membro titular e suplente, respectivamente, o Conselho Gestor do Fundo para Reconstituição de
Bens Lesados, de acordo com o que determina a Lei Complementar n. 738, de 23 de janeiro de 2019.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E COMUNIQUE-SE.
Florianópolis, 05 de agosto de 2020.
FABIO DE SOUZA TRAJANO
SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS
PRESIDENTE DO CONSELHO GESTOR DO FRBL

REAJUSTE ANUAL DO CONTRATO N. 008/2019/MP
Resumo do reajuste anual do Contrato n. 008/2019/MP (Processo n. 2018/025461 - Dispensa de Licitação n. 309/2018/MP) que
celebram este Órgão e os Senhores Ismael Raimundo Conte, Ivanilde Taffael Conte, Gilmar Antônio Vieceli e Resoni Francisca
de Moraes Vieceli, representados por Casa Nova Corretora de Imóveis Ltda., visando a locação de 2 (duas) salas comerciais (n.
202 e 204) e 2 (duas) vagas de garagem, localizadas na rua Nereu Ramos, 482, Centro, Fraiburgo/SC, destinadas à instalação
das Promotorias de Justiça da referida Comarca. Reajuste: Para o período de 22-10-2018 (data da proposta) até 7-2-2020
(aniversário do contrato) o IGP-M foi de 6,43931%, passando, desta forma, os valores totais mensais da locação de R$ 3.900,00
(três mil e novecentos reais) para R$ 4.151,14 (quatro mil, cento e cinquenta e um reais e quatorze centavos) e do Condomínio
de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) para R$ 340,60 (trezentos e quarenta reais e sessenta centavos). Base Legal: Lei n.
8.666/93 e suas alterações.
Florianópolis, 4 de agosto de 2020.
FÁBIO STRECKER SCHMITT
PROCURADOR DE JUSTIÇA
SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

RESUMO DO PROCESSO REFERENTE À BAIXA N. 18/2020 E À DOAÇÃO N. 14/2020
Resumo do Processo n. 2020/008367, referente à Baixa Patrimonial n. 18/2020, de veículos do acervo patrimonial do MPSC,
Doação n. 14/2020, em favor da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa, sendo o Ministério Público
representado pelo Gerente de Patrimônio, e a entidade donatária pelo seu representante legal. Base Legal: Ato n.
23/2010/PGJ,Lei n. 8.666/93 e suas respectivas alterações.
Florianópolis, 5 de agosto de 2020.
FÁBIO STRECKER SCHMITT
PROCURADOR DE JUSTIÇA

Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, instituído pela Lei Complementar n. 424, de 1º de dezembro de 2008, e regulamentado pelo
Ato n. 469, de 18 de dezembro de 2008. Assinado por meio eletrônico mediante certificação digital ICP-Brasil, nos termos da Portaria n. 4.031, de 24 de setembro de
2013.
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SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, instituído pela Lei Complementar n. 424, de 1º de dezembro de 2008, e regulamentado pelo
Ato n. 469, de 18 de dezembro de 2008. Assinado por meio eletrônico mediante certificação digital ICP-Brasil, nos termos da Portaria n. 4.031, de 24 de setembro de
2013.
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Ministério Público de Santa Catarina
CAO Criminal Patrimônio

MPSC doa três carros e mais 180 bens para estruturação de novas
Centrais de Penas e Medidas Alternativas
Com a intenção de viabilizar a
aplicação e fiscalização de penas
e medidas alternativas à prisão, o
Ministério Público de Santa
Catarina (MPSC) entregou três
carros Ford/Focus Sedan ano
2012 e 180 bens, entre
computadores, impressoras
multifuncionais, armários, mesas e
outros, à Secretaria de Estado da
Administração Prisional e
Socioeducativa (SAP). A doação,
realizada nesta quarta-feira (5/8),
destina-se à implementação de
três novas Centrais de Penas e
Medidas Alternativas (CPMA)
nas Comarcas de Jaraguá do Sul,
Lages e Palhoça.
O Coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal e da Segurança Pública (CCR) do MPSC,
Promotor de Justiça Jádel da Silva Júnior, afirma que as doações significam um novo serviço à sociedade, que
resulta tanto em fiscalização mais especializada do cumprimento das penas alternativas quanto em menor
chance de reincidência nesses casos.
A entrega faz parte do Termo de Cooperação Técnica n. 64/2020, que firma a parceria do MPSC com a SAP
e o Poder Judiciário de Santa Catarina para a viabilização de medidas alternativas à prisão. O CCR/MPSC
integra o grupo de trabalho criado para implementar as novas Centrais de Jaraguá do Sul, Lages e Palhoça e
está acompanhando as medidas adotadas pelos outros órgãos.
Os espaços já foram definidos pelo Poder Judiciário, e o processo seletivo de contratação das equipes
multidisciplinares de profissionais que atuarão nas CPMAs está sendo conduzido pela SAP.

Centrais de Penas e Medidas Alternativas
As penas alternativas exercem uma função importante no sistema penal brasileiro, pois buscam a
ressocialização e mantêm o autor do crime em contato com sua família e no seio de sua comunidade.
Nesse contexto, as CPMAs, por meio de suas equipes técnicas multidisciplinares alocadas nos fóruns das
comarcas, atendem aos réus encaminhados e auxiliam no cumprimento da aplicação de medida alternativa à
prisão, sem gerar impunidade. Além disso, impulsionam a criação e ampliação de vagas para a prestação de
serviços comunitários por condenados cujas penas privativas de liberdade tenham sido substituídas por
restritivas de direito.
intranet.mp.sc.gov.br/intranet/webforms/portal/interna_impressao.aspx?campo=289825&titulo=Ministério Público de Santa Catarina
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Essa doação de bens para a instalação de novas CPMAs integra o projeto "Fiscalizando a Execução Penal e o
Combate à Reincidência", englobado pelo programa Tutela Difusa da Segurança Pública. Tais iniciativas
representam a consecução do objetivo n. 4 do Planejamento Estratégico institucional - qualificar a atuação do
Ministério Público no enfrentamento da criminalidade.
"É gratificante para o Ministério Público que bens integrantes de seu acervo patrimonial continuem a serviço da
efetivação da Justiça, mesmo quando não mais vinculados da Instituição. Ações de fomento a outras entidades
ou iniciativas de interesse social, realizadas mediante doação de bens são, felizmente, são uma constante em
nosso Ministério Público",conclui o Secretário-Geral do MPSC, Promotor de Justiça Samuel Dal-Farra
Naspolini
Clique aqui para acessar o Termo de Cooperação Técnica n. 64/2020.
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e.com.br, do Banco do Brasil S.A. BASE LEGAL: Lei n. 8.666/93.
Florianópolis, 14 de agosto de 2020.
PREGOEIRO OFICIAL

RESUMO DO PROCESSO REFERENTE À BAIXA N. 17/2020 E À DOAÇÃO N. 13/2020
Resumo do Processo n. 2020/010548, referente à Baixa Patrimonial n. 17/2020 de uma câmera de vídeo tipo webcam do acervo
patrimonial do MPSC, Doação n. 13/2020, em favor do Fundo de Melhoria da Polícia Civil, com destinação à Delegacia de
Polícia de São Pedro de Alcântara, sendo o Ministério Público representado pelo Gerente de Patrimônio, e a entidade donatária
pelo seu representante legal. Base Legal: Ato n. 23/2010/PGJ, Lei n. 8.666/93 e suas respectivas alterações.
Florianópolis, 13 de agosto de 2020.
FÁBIO STRECKER SCHMITT
PROCURADOR DE JUSTIÇA
SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

RESUMO DO PROCESSO REFERENTE À BAIXA N. 17/2020 E À DOAÇÃO N. 13/2020
Resumo do Processo n. 2020/08290, referente à Baixa Patrimonial n. 17/2020, Doação n. 13/2020, de mobiliários e
equipamentos de informática, do acervo patrimonial do Ministério Público, em favor da Secretaria de Estado da Administração
Prisional e Socioeducativa, sendo o Ministério Público representado pelo Gerente de Patrimônio, e a entidade donatária pelo seu
representante legal. Base Legal: Ato n. 23/2010/PGJ, Lei n. 8.666/93 e suas respectivas alterações.
Florianópolis, 13 de agosto de 2020.
FÁBIO STRECKER SCHMITT
PROCURADOR DE JUSTIÇA
SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

TERMO ADITIVO N. 002/2020 AO CONTRATO N. 023/2020/MP
Resumo do Termo Aditivo n. 002/2020 ao Contrato n. 023/2019/MP (Processo n. 2018/008852 - Pregão Presencial n.
005/2019/MP), que celebram este Órgão e a empresa L8 Networks Ltda., visando à solução de videomonitoramento, como
serviço, para atender as necessidades de segurança das instalações do MPSC, conforme constante no anexo III do contrato.
Cláusula Primeira/Da Alteração da Conta Corrente para pagamentos: Fica alterado o §1º da Cláusula Quinta do contrato
original para que passe a constar a seguinte redação: "Os pagamentos devidos ao CONTRATADO serão efetuados
mensalmente, com recursos do MPSC, por intermédio do Banco do Brasil, Agência 3582-3, na conta corrente indicada pelo
CONTRATADO, Caixa Econômica Federal (104), Agência 4266-8, Conta Corrente 902831-8, no prazo de até 10 (dez) dias
úteis, contados a partir do aceite do serviço indicado nas faturas, atestadas e visadas pelo representante credenciado pelo
CONTRATANTE, conforme comprovado no relatório de serviços executados, ou, ainda, por meio de fatura com código de
barras". Segunda/Da Validade e Da Publicação: Este aditivo terá eficácia a partir da sua assinatura, que se deu em 7 de
agosto de 2020, sendo ratificado pela sua publicação resumida no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado de
Santa Catarina, conforme disposto no artigo 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93. Terceira: As demais cláusulas do contrato
continuam íntegras e inalteradas.
Florianópolis, 13 de agosto de 2020.
FÁBIO STRECKER SCHMITT
PROCURADOR DE JUSTIÇA
SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

TERMO DE CONVÊNIO N. 021/2020/MP
Resumo do Termo de Convênio n. 021/2020/MP, (Processo n. 2015/005459) firmado entre o MPSC e a ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DOS REGISTRADORES DE PESSOAS NATURAIS - ARPEN BRASIL. Cláusulas: Primeira/Do Objeto: Esse
convênio tem por objeto atender aos pedidos da parte interessada para solicitação e acesso às CERTIDÕES DIGITAIS, por
meio do uso da plataforma da Central de Informações de Registro Civil de Pessoas Naturais CRC, instituída pelo Provimento n.
46 do Conselho Nacional de Justiça, nos termos e nas condições dispostos neste instrumento e na legislação nacional vigente.
Segunda/Do prazo: O presente Termo de Convênio entrará em vigor a partir da data de sua assinatura, que se deu em 17 de
junho de 2020, por prazo indeterminado, podendo ser denunciado por quaisquer das partes, por qualquer motivo e a qualquer
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Ato n. 469, de 18 de dezembro de 2008. Assinado por meio eletrônico mediante certificação digital ICP-Brasil, nos termos da Portaria n. 4.031, de 24 de setembro de
2013.
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tempo, por meio de manifestação por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, prazo em que as partes poderão
liquidar qualquer pendência decorrente da relação ora estabelecida.
Florianópolis, 13 de agosto de 2020.
FERNANDO DA SILVA COMIN
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, instituído pela Lei Complementar n. 424, de 1º de dezembro de 2008, e regulamentado pelo
Ato n. 469, de 18 de dezembro de 2008. Assinado por meio eletrônico mediante certificação digital ICP-Brasil, nos termos da Portaria n. 4.031, de 24 de setembro de
2013.
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MPSC entrega três carros para estruturação de novas Centrais de Penas e Medidas
Alternativas
Centrais serão instaladas em Jaraguá do Sul, Lages e Palhoça e têm como objetivo aumentar a scalização do
cumprimento de penas alternativas e diminuir a reincidência criminal.
O Ministério Público de Santa
Catarina (MPSC) entregou, nesta
segunda-feira (17/8), as chaves de
três carros Ford/Focus Sedan ano
2012 à Secretaria de Estado da
Administração Prisional e
Socioeducativa (SAP), doados no dia
5 de maio para viabilizar a aplicação
e scalização de penas e medidas
alternativas à prisão.
A entrega das chaves efetiva a
doação dos automóveis e de outros
180 bens destinados à
implementação de três novas Centrais de Penas e Medidas Alternativas (CPMA) nas Comarcas de Jaraguá do Sul,
Lages e Palhoça. Além dos automóveis, foram doados computadores, impressoras multifuncionais, armários,
mesas e outros bens, já entregues na semana passada.
O Coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal e da Segurança Pública (CCR) do MPSC, Promotor de
Justiça Jádel da Silva Júnior, ressalta que as doações signi cam um novo serviço à sociedade, que resulta tanto em
scalização mais especializada do cumprimento das penas alternativas quanto em menor chance de reincidência
nesses casos. "A doação representa mais uma ação de uma parceria histórica, reconhecida e premiada, entre o
Ministério Público, a Secretaria de Administração Prisional e o Poder Judiciário", considerou.
A entrega faz parte do Termo de Cooperação Técnica n. 64/2020, que rma a parceria do MPSC com a SAP e o
Poder Judiciário de Santa Catarina para a viabilização de medidas alternativas à prisão. O CCR/MPSC integra o
grupo de trabalho criado para implementar as novas Centrais de Jaraguá do Sul, Lages e Palhoça e está
acompanhando as medidas adotadas pelos outros órgãos.
Os espaços já foram de nidos pelo Poder Judiciário, e o processo seletivo de contratação das equipes
multidisciplinares de pro ssionais que atuarão nas CPMAs está sendo conduzido pela SAP. "Foi uma ideia que
todos abraçaram. Ter a porta de entrada do sistema prisional escancarada não é a solução. A experiência das
Centrais de Penas Alternativas nos ensina que se pode penalizar o réu de outras formas", destacou o Secretário
de Administração Prisional, Leandro Lima.
A doação de bens para a instalação de novas CPMAs integra o projeto "Fiscalizando a execução penal e o combate
à reincidência", englobado pelo programa Tutela Difusa da Segurança Pública. Tais iniciativas representam a

/

consecução do objetivo n. 4 do Planejamento Estratégico institucional - quali car a atuação do Ministério Público
no enfrentamento da criminalidade.
"É grati cante para o Ministério Público poder contribuir com uma iniciativa na qual acreditamos muito, pois
con amos na sua efetividade, nas pessoas envolvidas e no que ela representa", concluiu o Secretário-Geral do
MPSC, Promotor de Justiça Samuel Dal-Farra Naspolini, que acrescenta que ações de fomento a outras entidades
ou iniciativas de interesse social, realizadas mediante doação de bens são, felizmente, uma constante em nosso
Ministério Público.
Centrais de Penas e Medidas Alternativas
As penas alternativas exercem uma função importante no sistema penal brasileiro, pois buscam a ressocialização
e mantêm o autor do crime em contato com sua família e no seio de sua comunidade.
Nesse contexto, as CPMAs, por meio de suas equipes técnicas multidisciplinares alocadas nos fóruns das
comarcas, atendem aos réus encaminhados e auxiliam no cumprimento da aplicação de medida alternativa à
prisão, sem gerar impunidade. Além disso, impulsionam a criação e ampliação de vagas para a prestação de
serviços comunitários por condenados cujas penas privativas de liberdade tenham sido substituídas por
restritivas de direito. A pena alternativa pode ser prestação pecuniária (multa), perda de bens e valores, prestação
de serviço à comunidade, interdição temporária de direitos e limitação de m de semana.
Para o réu ter direito a alternativa à prisão, em caso de crime doloso, este não pode ter sido cometido com
violência ou grave ameaça e a pena aplicada não pode ser superior a quatro anos. Já se o crime for culposo, o
recurso pode ser utilizado qualquer que seja a pena. Além disso, o réu também não pode ser reincidente em
crime doloso e são levados em conta a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do
condenado.

Fonte: Coordenasdoria de Comunicação Social do MPSC

Conteúdos Relacionados

29/7/2020
Operação Saque Forçado
desarticula grupo que furtava
bancos em Santa Catarina e no
Paraná
SAIBA MAIS

15/7/2020
/

Operação Progresso: agente
prisional é condenado por receber
propina para levar celular para
presos
SAIBA MAIS

3/7/2020
MPSC garante assistência de
advogado para vítima de violência
doméstica
SAIBA MAIS

3/7/2020
MPSC direciona R$ 22 mil para
blindar viaturas em Jaraguá do Sul
SAIBA MAIS

1/7/2020
Convênio viabilizará a alienação de
veículos e bens apreendidos
SAIBA MAIS

1/7/2020
Pai é condenado a 42 anos de
prisão por tortura e tentativa de
homicídio de bebê
SAIBA MAIS
/

29/6/2020
Réu é condenado por posse de
conteúdo pornográ co infantil
SAIBA MAIS

17/6/2020
Operação Criptomoeda: MPSC
investiga possíveis crimes
nanceiros em Balneário Camboriú
SAIBA MAIS

15/6/2020
MPSC denuncia 43 pessoas por
organização criminosa e trá co de
drogas em Joaçaba
SAIBA MAIS
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ÚLTIMAS NOTÍCIAS
17/8/2020

MPSC entrega três carros para estruturação de novas Centrais de Penas e Medidas Alternativas
17/8/2020

Dia do Patrimônio Histórico e Ministério Público*
17/8/2020

Na defesa do patrimônio histórico, MPSC assegura aos catarinenses direito à cultura e memória
14/8/2020

MPSC e Defensoria fecham novos acordos e agora alunos de 34 escolas da Capital têm descontos
garantidos nas mensalidades
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14/8/2020

MPSC contará com mais uma Promotoria de Justiça para o combate à corrupção no Estado

MAIS LIDAS
13/8/2020

Presos dois agentes públicos durante a segunda etapa da operação Et Pater Filium
8/1/2018

Poluição sonora e perturbação de sossego: saiba quais são os direitos e deveres dos cidadãos
2/4/2020

Criar e divulgar fake news são crimes e Promotores de Justiça são orientados quanto ao combate contra
as informações falsas que podem agravar a pandemia do coronavirus
5/8/2020

AGOSTO LILÁS - MPSC alerta para violência contra a mulher e reforça importância da denúncia
7/7/2020

Impulsionamento de posts nas redes sociais é permitido nas campanhas eleitorais, mas deve seguir
regras especí cas
21/3/2020

Municípios não podem bloquear integralmente a entrada e saída de pessoas e veículos de seus
territórios para impedir a propagação do coronavírus
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