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1) IDENTIFICAÇÃO 

1.1 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO – SP 

1.1.1. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA 
SOLIDÁRIA DE REGISTRO - SP 

1.1.1.1 CENTRO DA JUVENTUDE “GABI BERTELLI” / REGISTRO - SP 

CNPJ: 45.685.872/0001-72 

Endereço: Rua Cecy Teixeira de Melo Almada nº 1.055 – Caiçara I – CEP:11.900-000 

Telefone: (13) 3821-6021 

 
 

"…há um conto em cada canto deste canto, 
há um chão para cada parte que eu toco... " 

Gabi Bertelli 
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"Nem sempre podemos construir o futuro para nossa juventude, mas podemos 

construir nossa juventude para o futuro." (Franklin Roosevelt) 
 

 
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Este planejamento visa nortear a constituição de práticas socioeducativas no Centro da Juventude 
“Gabi Bertelli” no período que compreende entre julho de 2016 à julho de 2017. O Centro da Juventude – 
CJUV, é um espaço aberto de convivência, de formação e de cidadania dos jovens, para jovens, pelos 
jovens do município de Registro-SP. Destinados à população jovem, com prioridade para os adolescentes 
(12 e 18 anos, artigo 2º do ECA), e jovens (15 a 29 anos, artigo 1º Estatuto da Juventude) o CJUV se 
constitui como uma das respostas do poder público registrense à necessária implementação de políticas 
destinadas à juventude como um todo. 

O planejamento a seguir está organizado levando em conta quatro marcos estruturante: o marco 
situacional, que apresenta alguns aspectos acerca do cenário em que está situada a juventude brasileira e 
registrense na atualidade; o marco conceitual, que explicitará a concepção que norteará cotidianamente a 
implementação de práticas socioeducativas participativas e libertadoras; o marco organizacional, que 
delineará a estruturação organizacional das atividades, o acesso e a ocupação dos espaços, o modo de 
gestão, critérios e procedimentos de ingresso e processos participativos de implementação do Centro de 
Juventude; e por fim, o marco operacional que detalha os espaços, composição das equipes, 
responsabilidades e previsão de recursos. 
 

O Centro da Juventude e a Política de Garantia de Direitos à Criança, ao Adolescente e a Juventude 
 

A Doutrina da Proteção Integral que abarca os princípios do melhor interesse da população 
infanto-juvenil e o de sua condição especial de pessoa em desenvolvimento, é expressada com clareza 
pelo artigo 227 da Constituição Federal de 1988 e pelo artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente 
que estabelece como dever “da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão”.  

Os desdobramentos deste novo paradigma incidem sobre a garantia de que, por estas duas 
legislações, todas as crianças e adolescentes terão seus direitos fundamentais efetivados, preferência na 
formulação e na execução das políticas sociais públicas, destinação privilegiada de recursos públicos para 
sua proteção, além de instrumentos e órgãos específicos para defesa de seus direitos. A partir desse 
marco referencial e jurídico, observa-se a mudança da concepção de infância e adolescência, 
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anteriormente compreendidas como fases da vida destituídas de direitos e que, portanto, precisavam 
simplesmente de tutela. 

O município de Registro vem trabalhando pela consolidação de uma política de atendimento à 
criança, ao adolescente e a juventude pautada pela compreensão de uma perspectiva protetora aos 
adolescentes e garantidora de oportunidades aos jovens. Neste sentido, apresentamos um elenco de 
prioridades fundamentais, como síntese da política pública de atenção à população juvenil do município 
de Registro, e propõe uma mobilização de idéias, de recursos, de instituições, de pessoas e de energia, 
formando um movimento de coesão em torno da prioridade absoluta para com os adolescentes e os 
jovens. 

Seus eixos prioritários de ação são: 
- O convívio social saudável, estimulante, interessante, criativo e produtivo; 
- O enfrentamento das violências praticadas contra adolescentes e jovens; 
- A redução da violência juvenil; 
- A participação social da juventude; 
- O combate ao uso de drogas lícitas e ilícitas e a garantia de tratamento especializado; 
- A implementação e ampliação de redes de proteção e de apoio aos jovens e suas famílias; 
- O fortalecimento das estruturas de defesa dos direitos de adolescentes e jovens; 
 

Destacamos aqui as diversas vulnerabilidades conforme preconizam o Estatuto da Juventude - 
EJUVE, em especial atenção e respostas devem ser dadas às vulnerabilidades ou fatores de risco que se 
relacionam ao contexto de violência, em todas suas formas. Dificuldade em acessar bens culturais, 
fracasso e evasão escolar; uso abusivo de drogas; insuficiência de atividades socializadoras como arte, 
esporte e lazer; escassez ou ausência de espaços de diálogos e participação política e social de 
adolescentes e jovens. Cabe destacar que o grupo de maior risco de exposição a essas situações são os 
adolescentes entre 12 e 18 anos. São vidas jovens pagando pelo conflito entre o direito garantido e o 
direito efetivado. 

Entende-se por regime de apoio socioeducativo em meio aberto o que visa prestar atendimento à 
criança e/ou ao adolescente em estado de vulnerabilidade, vínculos familiares fragilizados ou 
conflituosos, violados em seus direitos fundamentais, em um sistema de atendimento aberto e 
constituído de espaços formativos, garantindo a participação da comunidade e da família com vistas a 
uma inserção social qualificada e garantidora dos direitos estabelecidos pelo ECA. Tomando, portanto, 
para implantação do Centro da Juventude de Registro-SP, dois pressupostos fundamentais: a população 
entre 12 e 25 anos como a mais exposta às condições de violência e, consequentemente, às situações de 
violações de seus direitos fundamentais e o apoio socioeducativo somado às políticas básicas de 
atendimento à criança, ao adolescente e a juventude pela superação das condições de vulnerabilidades. 

Nesta perspectiva é que a Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e 
Economia Solidária implantará o Centro da Juventude “Gabi Bertelli”, buscando parceiros na família, na 
comunidade, na sociedade civil organizada e demais Secretarias Municipais (Educação, Cultura e  
Esporte), para garantir desenhos mais democráticos para as políticas sociais, que fortaleçam as bases de 
apoio familiares e comunitárias para adolescentes e jovens. A implantação do Centro da Juventude de 
Registro, portando, terá como intuito oportunizar aos adolescentes, jovens e suas famílias um espaço de 
participação, de formação e de cidadania, possibilitando um convívio social saudável, aumentando as 
oportunidades de desenvolvimento pessoal, buscando a redução da violência juvenil e o combate às 
drogas. O Centro da Juventude - CJUV se viabilizará com a participação da família e da sociedade, e será 
um espaço articulador “do governo presente, da família protetora e da sociedade alerta e participativa”. 
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2. PARÂMETROS PARA IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DA JUVENTUDE 
 
2.1. Marco Situacional 
 
2.1.1. Da realidade e das juventudes 
Atualmente, com reconhecida variação dos limites de idade, a juventude é percebida como um tempo 
propício para a construção de identidades e de definição de projetos de futuro. Em razão disso, de 
maneira geral, a juventude é a fase da vida mais marcada por ambivalências. Ser jovem é viver em 
permanente processo contraditório de convivência entre a subordinação à família e à sociedade e ao 
mesmo tempo, grande expectativas de emancipação e busca de autonomia. Entre os jovens 
contemporâneos há diferenças culturais e desigualdades sociais e na sociedade brasileira, a juventude 
está marcada por grandes distâncias sociais, onde são desiguais e diferentes as possibilidades de se viver 
a juventude como “um tempo de espera e reflexão”, tempo de preparação. 
 
2.1.2 Do panorama nacional 
No Brasil identificamos jovens que são vistos com preconceito por morarem em áreas pobres, via de 
regra, em áreas de ocupação irregular, sub-habitação, classificadas como violentas. Acrescidos desses 
aspectos, a vivência da condição juvenil é também classificada em razão de desigualdades de gênero, de 
preconceitos e discriminações que atingem diversas etnias, orientação sexual, gosto musical, 
pertencimentos associativos, religiosos, políticos, de galeras, de turmas, de grupos e de torcidas 
organizadas. Estes demarcadores de identidades podem aproximar jovens socialmente separados ou 
separar jovens socialmente próximos. Esse entrelaçamento de circunstâncias reflete indicadores sociais 
reveladores de desigualdades que produzem distintos graus de vulnerabilidade juvenil, produzindo uma 
experiência geracional historicamente inédita. Dentro do quadro global de desigualdades sociais os jovens 
se apresentam como uma população especialmente vulnerável e demandante de políticas públicas que 
possam promover a garantia de direitos sociais histórica e sistematicamente sonegados em ampla escala 
no Brasil. Entre 1991 e 2000 a taxa de homicídio juvenil saltou de 66,5 para 98,8 por 100 mil hab. 
 
2.1.3 Do panorama municipal 
O Município de Registro por interligar grandes centros através das rodovias Régis Bittencourt - 187 km 
da cidade de São Paulo (SP), 170 km de Sorocaba, 182 km de Santos, 221 km de Curitiba (PR), 260 km de 
(Campinas) e a SP-139 (Registro / São Miguel Arcanjo / SP-127 / Itapetininga) paga um preço por possuir 
tal localização. Em 2006 o Município foi incluído no mapeamento da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) como um dos pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes. 

A Organização, numa parceria com a Polícia Rodoviária Federal, produziu e publicou o ‘Guia para a 
Localização dos Pontos Vulneráveis à Exploração Sexual Infanto-Juvenil ao Longo das Rodovias Federais 
Brasileiras’, uma das mais importantes referências para a identificação dos pontos de risco. Iniciativas 
públicas e privadas desde então vem somando forças desenvolvendo políticas públicas e ações 
descentralizadas para a erradicação da exploração sexual às margens da BR 116, mas muitos desafios 
estão sendo encontrados quanto ao enfrentamento do problema o que prolongam os resultados. 

No Vale do Ribeira foram identificadas até agora cerca de 50 comunidades quilombolas, havendo 
outras em processo de estudo (ISA, 1998). No município de Registro até o presente momento, temos 
reconhecida uma comunidade quilombola localizada no bairro do Guaviruva que convivem em harmonia 
com a influência cultural dos padrões urbanos.  Essa comunidade encontra nas políticas municipais 
esforços quanto à relevância da criação de uma identidade quilombola, focada no fortalecimento da 
comunidade como remanescentes de quilombolas, e como uma comunidade negra representativa dentro 
do município de Registro. Com a aquisição de um Programa como a Estação Juventude os jovens dessa 
comunidade quilombola poderão encontrar um núcleo fomentado às suas necessidades vindo de 
encontro. Segundo Batista P.C. (2011) a definição e auto-afirmação como comunidade quilombola 
precisam partir dos próprios integrantes dessa comunidade. 
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As mortes não naturais e violentas, como acidentes, homicídio ou suicídio, cresceram 207,9% 
entre os jovens entre o período de 1980 e 2011. O número é ainda maior quando analisado somente os 
assassinatos, com aumento de 326,1%. Os dados fazem parte do Mapa da Violência 2013: Homicídio e 
Juventude no Brasil, publicado pelo Centro de Estudos Latino-Americanos (CEBELA). Segundo o Mapa no 
município de Registro a população jovem é de 8.907, e os homicídios registrados foram dois casos em 
2010 e três casos em 2011. Os atendimentos de jovens de 15 a 19 anos por violência física três casos e 
violência sexual e estupro, seis casos (2011). 

O município de Registro possui uma área territorial de 717, 56 km2 onde estão distribuídos 80 
bairros. Algumas comunidades rurais chegam a ter uma distância do centro urbano de até 9 km o que 
desfavorece os atendimentos referenciados. O executivo municipal há alguns anos, realizou acordo entre 
as comunidades locais e a Prefeitura, e passou a ser a mantenedora dos Centros Comunitários da cidade. 
Com essa parceria os Centros Comunitários de Registro passaram a ter contínuos eventos e projetos à 
população, onde cinco Centros receberam unidades de Centro de Referência de Assistência Social CRAS, 
contando com infraestrutura adequada. Após esta conquista o município vem recebendo ações 
especializadas para garantir o contínuo crescimento da região, assim como ações pontuais direcionadas à 
população jovem. A contemplação do Centro da Juventude “Gabi Bertelli” no município significa um passo 
importante para a solução à demanda reprimida que impediu, por muitos anos, benefícios aos jovens. 
Para isso o CJUV chega com uma gestão diferenciada, voltada ao atendimento social e cultural da 
população jovem registrense, associando a rede de atenção e proteção em uma parceria intersetorial. 
Além dos benefícios do trabalho em rede o CJUV também receberá atendimento referenciado do CRAS 
Central por compreender o seu território de atendimento, proporcionando aos jovens da comunidade 
local mais um equipamento de atendimento. A implantação do Centro da Juventude “Gabi Bertelli” 
proporcionará aos jovens registrenses a oportunidade de receberem informação e atividades para 
gozarem de ações, serviços, projetos e programas que possam emancipá-los como cidadãos gerando 
desenvolvimento no caminho do crescimento pessoal, socialização e autonomia. 

2.2. Marco Conceitual 
 
2.2.1 Dos fundamentos da proposta socioeducacional 

O processo de educação não se completa na etapa de desvelamento de uma realidade, mas só 
com a prática da transformação dessa realidade. Estas duas práticas - conhecimento e transformação – 
formam uma unidade dialética. (Paulo Freire). Vivemos em tempos de profundas mudanças e de 
contestações de toda ordem. Essa é uma época marcada pela transitoriedade, pela busca de novos 
sentidos e novas práticas que sejam mais próximas da contingência histórica da condição humana. A 
educação não formal torna-se um dos lócus responsável pelo desenvolvimento da humanidade, dos 
sujeitos e de sua preparação para socializar-se com e no meio social, e vem sofrendo também um 
processo tenso de reformulações estruturais e de sentido. Na perspectiva freireana de educação, se 
ouvirmos os jovens em seus desejos por espaços educativos, colaborativos e democráticos possivelmente 
encontraremos as seguintes assertivas: 
• Um espaço socioeducativo interativo, democrático, que garantisse o direito à permanência e ao 
conhecimento; 
• Um espaço socioeducativo que pensasse seu projeto não ficando restrito a ele mesmo e aos educadores 
como gestores das idéias, mas que, em comunhão com os educandos,  reorganizasse seu projeto como 
um projeto político social; 
• Um espaço socioeducativo que não desprestigiasse o cotidiano alargando a compreensão do que sejam 
os saberes científicos e populares; 

Um dos grandes desafios da constituição da concepção pedagógica do Centro de Juventude está 
em implementar e gestar novas formas de se relacionar com o conhecimento, de modo que possam ser 
(re-) significados e ressignificar a prática cotidiana. Em que medida o Centro de Juventude poderia estar 
contribuindo para ampliar o que os jovens trazem com eles? Como contribuir para que possam se 
descobrir e elaborar os seus próprios projetos? Aderir a um grupo de jovens seja ele de ordem religiosa, 
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estudantil, esportivo, ou cultural (teatro, grafite, dança e a música nos seus diferentes estilos - rock, rap, 
samba etc) e outras formas culturais – é a possibilidade de um trabalho com sentido, criativo e, talvez, 
viver disso, mesmo sabendo das restrições. Tais movimentos tornam-se espaço de experiência, ampliação 
das suas capacidades, potencialidades humanas que o jovem pode/vai usar em um conjunto, em outros 
caminhos que ele escolher. 

Quando os jovens buscam as expressões culturais como um eixo de sua própria expressão, eles 
estão apontando para uma dimensão muito mais ampla e uma nova forma de articulação social que vem 
surgindo. O Centro de Juventude constitui-se não só como um espaço de recepção de bens culturais como 
a música, o teatro ou dança, – assistir a aulas, a peças teatrais, ir a exposições, oficinas, festivais de dança, 
concerto de música, palestras dentre outros –, mas pode e deve constituir-se em oportunidade para que 
os jovens tornem-se produtores de culturas. Assim situado, o Centro da Juventude será um espaço de 
proteção e garantia de direitos, bem como de mobilização dos jovens acerca do sentido e da busca por 
seus direitos individuais e coletivos. 
 
2.2.2 Das dimensões do processo socioeducativo 

Frente aos múltiplos desafios da contemporaneidade, o processo de formação dos indivíduos – a 
esfera socioeducacional – assume significativa relevância, uma vez que se constitui numa ferramenta 
básica para a participação cidadã na vida coletiva. Nesse sentido, apresenta-se como um trunfo 
indispensável para fazer surgir, em meio a condições adversas, indivíduos culturalmente íntegros e 
conscientes de sua responsabilidade sociopolítica. Assim, faz-se necessário e urgente pensarmos em 
espaços, como o Centro da Juventude, como uma força motriz para a reconstrução do sujeito social ativo, 
capaz de apontar novos caminhos no tecer contínuo do conhecimento. A proposta do CJUV reveste-se de 
reflexão crítica e a ação, constituindo-se num projeto social que torna o político mais pedagógico, na 
tentativa de humanização da própria vida. Trata-se de encarar esse espaço como possibilitador da 
emancipação do sujeito, principalmente na perspectiva de atender os que mais precisam, pela sua 
condição peculiar de desenvolvimento e pelas condições de vulnerabilidades que vivenciam. 
 
2.3. MARCO ORGANIZACIONAL 
 
2.3.1 Dos objetivos e diretrizes 

O objetivo do Centro da Juventude “Gabi Bertelli” é constituir-se como um espaço de referência 
para a juventude, acessível, aberto e democrático que possibilite aos adolescentes - jovens produzir e 
acessar bens sociais, culturais e artísticos; participar de atividades tecnológicas e ações que favoreçam a 
formação pessoal, profissional e política. Desta forma o CJUV Registro terá como foco trabalhar a 
aceitação, o acolhimento, o respeito e a colaboração da comunidade local observando e seguindo as 
seguintes diretrizes:  alinhamento às políticas públicas municipais voltadas aos adolescentes e jovens, em 
especial aqueles expostos a situações de violência e violações de direitos; respeito às realidades locais;  
articulação com equipamentos, recursos e serviços públicos e comunitários da localidade; adoção de um 
modelo de gestão democrático;  planejamento, execução e avaliação das atividades buscando a 
participação ativa dos jovens;  estabelecimento de parcerias e cooperações com instituições e lideranças 
representativas locais; e  demais estratégias que coloquem os centros à disposição dos jovens e ao 
mesmo tempo em que promovam a integração com a comunidade. 
 
 
2.3.2 Do público e da caracterização 

O Centro da Juventude - CJUV deverá estar acessível e acolher todo jovem interessado em dele 
participar, assim como negociar com representantes do poder público e da sociedade civil dispostos a 
oferecer eventos direcionados ao público jovem. Condicionalidades organizacionais e critérios prévios 
para ingresso são, todavia, importante para as regras de convivência e de participação. Será dada 
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prioridade para representantes com projetos finalizados cujo objetivo direto seja emancipação social, 
educacional ou artística da juventude. 

Para que esta população possa aproximar-se do centro os eventos promovidos serão gratuitos e 
com análise prévia para garantir a qualidade do produto/espetáculo. Mas só isso pode não ser o 
suficiente, e será preciso muitas vezes adotar estratégias de integração e de aproximações sucessivas de 
forma a garantir a permanência, e acima de tudo, a participação efetiva dos jovens como oferta de rodas 
de conversa, oficinas dinâmicas, entre outros. 

Serão permitidos vários formatos de participação, tais como: inscrições individuais e grupais; 
empréstimo das instalações com agendamento prévio; participação espontânea nas atividades em 
desenvolvimento e tantas outras formas de organizações que os usuários possam estabelecer de forma 
produtiva e criativa. A questão mais importante no Centro da Juventude não se constitua apenas como 
um local onde se oferta serviços, mas que seja um espaço de permissão para a juventude viver, conviver e 
aprender. Sintetizando: 
O Centro da Juventude está baseado em três pilares: 
• Da cidadania: pela organização de atividades que promovam a elevação da consciência política, a 
participação ativa, a organização, mobilização e formação de lideranças juvenis; 
• Da convivência: por se caracterizar como espaço de convivência, encontro e de pertencimento, numa 
dinâmica que combine liberdade e respeito. 
• Da formação – pelo elenco de atividades ofertadas que objetivam aprendizagem no âmbito das relações 
pessoais, do mundo do trabalho e da produção cultural. 
 
2.3.3 Do acesso e dinâmica de funcionamento 

A permissão de uso das dependências do Centro da Juventude “Gabi Bertelli” para os 
representantes do Poder Público e da Sociedade Civil será feita mediante a assinatura de um Termo de 
Autorização de Uso (TAU), Ficha de Inscrição e Termo de Responsabilidade de Uso de Materiais e 
Equipamentos, para o que serão autorizadas atividades que favoreçam a realização de reuniões, 
encontros para discussão e organização de eventos e práticas colaborativas, estímulo ao ócio criativo e 
produtivo, grupos organizados, grupos em processo de organização, etc. O estímulo à organização de 
grupos de convivência juvenis tem natureza estratégica no funcionamento do CJUV. 

Por caracterizar-se como espaço aberto e democrático de convivência, o jovem poderá optar por 
participar das atividades, mas principalmente será estimulado a ele próprio desenvolver atividades na 
condição de produtor de cultura e conhecimento. O processo de acesso ao Centro de Juventude se dará 
de maneira livre, porém organizada. Cada jovem será portador de uma carteira de identificação que o 
credenciará a acessar o espaço do CJUV conforme seu interesse e sentimento de pertencimento for sendo 
desenvolvido. 

Os jovens poderão tanto inscrever-se nas atividades, quanto assisti-las, mas principalmente, 
poderão fazer uso de sua autonomia para requerer a cessão de uso dos espaços para o desenvolvimento 
de atividades próprias, de organização comunitária, cultural ou social. A inscrição em atividades 
programadas poderá ser feita independente da freqüência à escola, posto que o que se pretende é 
constituir o CJUV como um espaço de inclusão e de cidadania, e retornar ou permanecer na escola, 
certamente será parte de um contínuo processo de reflexão acerca do papel da escola e da educação na 
sociedade atual. Do ponto de vista político, o Centro incentivará a criação e a manutenção de Conselhos 
Municipais voltados à Juventude, assim como apoio aos grêmios estudantis quando necessitarem 
organizar encontros e debates. 

O Centro da Juventude prevê ainda na sua dinâmica de funcionamento, a oferta de atendimento 
social através de parceria com toda a rede de proteção básica e especial do município. Essas ações serão 
desenvolvidas de forma a se constituir em espaço de escuta e de acolhimento aos jovens frequentadores 
do Centro que apresentem demanda para isso, conforme apresentado a seguir.  
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2.3.4 Trabalho psicossocial para resgate, envolvimento e permanência. 
Se desejamos a implementação de um processo de constituição de novos repertórios e 

referências junto aos jovens não podemos reproduzir também na ação cotidiana, a simples preocupação 
em ocupar o tempo livre dos jovens e tirá-los da rua com atividades muitas vezes recheadas de conteúdo 
moral; pelo contrário, construiremos no Centro de Juventude “Gabi Bertelli” um espaço real para 
aprender sobre a lógica do cuidado humano, permitindo a aprendizagem da escuta, do uso da palavra e 
da construção de estratégias amorosas e humanas para superação de conflitos. 

Realizar a inclusão e o sentimento de pertencimento dos jovens ao Centro exige que passos 
conscientes e concretos sejam dados neste sentido. O atendimento do Serviço Social cumpre este papel 
na medida em que favorece a acolhida e oferece as condições pessoais e sociais (quer seja pela escuta ou 
pela integração em outras políticas públicas e serviços que se façam necessários) para a participação 
efetiva do jovem atendido. O CJUV pode constituir-se como um espaço-referência e cuidado humano, de 
construção de ações afirmativas junto à população que aí circula e permanece. 
 
2.3.5 Da forma de gestão 

A forma de gestão adotada está construída sobre um processo centrado nos valores e princípios 
democráticos sobretudo nas tarefa política e educativa do Centro de Juventude, capaz de comportar os 
processos administrativos numa perspectiva que implique na participação, descentralização e autonomia 
da juventude registrense. A perspectiva democrática supõem a ação permanente junto a educadores 
sociais para colocar em prática acordos e oportunidades, envolvendo tanto a criação de estruturas e 
processos democráticos como o desenvolvimento de atividades significativos e temáticas representativas 
dos anseios populares dos jovens. 

Portanto, o modelo de gestão colegiada, na forma de conselho gestor, formado por 
representantes de jovens, pais, comunidade e educadores, certamente em muito facilitará o uso da 
palavra e o direito à escolha e decisão por parte do coletivo do CJUV. 
 
2.4. MARCO OPERACIONAL 
 
2.4.1 Dos espaços 

O Centro de Juventude “Gabi Bertelli” está concebido, arquitetonicamente, para permitir o ir, vir 
e estar permanente de jovens, ininterruptamente, todos os dias da semana, dessa forma caracterizando-
se como um espaço aberto e democrático. A unidade contará com espaços para atividades 
socioeducativas - com sala multiuso, auditório/teatro (espaço para prática de dança, apresentações, 
oficinas, palestras, seminários entre outros), pequenos espaços estratégicos para convívio, além de 
pertencer a um complexo contendo outros dois equipamentos sociais, a Secretaria de Esportes - SEME e a 
Associação Desportiva de Registro – ADERE, ambas com atividades esportivas gratuitas (quadra 
poliesportiva, piscinas, campo de futebol, entre outros). 
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2.4.2 Da Equipe Mínima 
01 administrador (Assessoria de Projetos em Atendimento a Criança, ao Adolescente e a Juventude) 
01 psicólogo (Parceria CRAS Central) 
01 assistente social (Parceria CRAS Central) 
01 assistente administrativo; 
01 auxiliar de serviços gerais; 
01 vigilantes; 
02 orientadores sociais; 
01 oficineiro arte educado.; 
 

Além da equipe básica, haverá um grupo de trabalho da Secretaria Municipal de Assistência, 
Desenvolvimento e Economia Solidária – SMADSES, que atuará como referência para com a 
responsabilidade de: 
• Apoiar a organização e atividades do Centro; 
• Fazer o acompanhamento e a supervisão da proposta pedagógica do Centro da Juventude e; 
• Monitorar e garantir o acesso e a utilização do Centro da Juventude pelo público a que se destina. 
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2.4.3 Cronograma das atividades 
Apresentar um cronograma detalhado das atividades e etapas de implantação e implementação 

de acordo com cada mês, desde o 1º até o 12º.  

Atividade / mês JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI 

Instalação X                  

Contratação X                  

Inauguração X                 

Acolhimento X X X X X X X X X X X X 

Encontro mensal 
do Conselho 
Municipal de 
Juventude X X X X X X X X X X X X 

Oficina de Criatividade e 
Pintura em Tela  X X       X X  

Oficina de Criação Teatral 
direcionado a líderes juvenis   X X         

Sessão Pipoca – longa 
metragens tema juvenil   X  X  X  X  X  

Festival da Primavera - 
Apresentação de bandas 
Independentes    X X        

Festa do Cachorro Louco   X                

Encontro Comissão 
Intersetorial de 
Atenção Integral ao 
Adolescente de Registro  X X X X X X X X X X X 

Festival de Primavera – 

Festival das Cores X     X              

Apresentação artística, bandas, 
gincanas educativas    X      X        X 

Semear- plantio de flores e 

horta agroecológica      X         X     

Festival de Pipas – os 
adolescentes receberão as 
crianças assistidas pelas 
entidades assistenciais e CRAS      X            

Encontro 
do Projeto 
Jovemix 
Registro X X X X X X X X X X X X 

Festival do Amor – os 
adolescentes receberão os 
idosos assistidas pelas 
entidades assistenciais e CRAS     X    X    X 

Torneio Multimodalidades 

(futsal, vôlei, queimada, etc ) X      X      

Luau legal - Se divertir sem 

álcool   X    X    X   
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Programa 

Ação Jovem 

CRAS CENTRAL  X X X X X X X X X X X 

Encerramento do ano       X      

Disputa de Projeto: Divisão de 

grupos de Trabalhos que 

realizarão uma proposta de 

atividade     X      X        X 

Festival de Verão -

apresentação de bandas 

independentes          X         

Atendimento 

psicossocial do 

CRAS Central  X X X X X X X X X X X 

Oficina de Fotografia   X    X        X     

Piquenique literário   X   X      X      X 

Grito de Carnaval           X       

Apresentação de bateria de 
escola de samba         X    

Baile de máscaras e fantasias          X    

Exposição de Fotografia    X    X      X   

Oficina de Artes - Tela e Grafite   X  X  X  X  X  X 

Vale Show- Apresentações 

artísticas de grupos de 

dança/arte de jovens      X      X 

 
2.5 Referências 
www.CENTRO DA JUVENTUDE – PARANA. Acesso em 16/02/2016. 
COMISSÃO ESTADUAL INTERINSTITUCIONAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES DO ESTADO DO PARANÁ. Cenários atuais do enfrentamento à violência contra crianças e 
adolescentes no Paraná. 2008. 
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 34ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002. 
GRACIANI, M. S. Pedagogia Social de Rua. São Paulo: Cortez: Instituto Paulo Freire, 1997. 
HAMMES , Lucio. O grupo de convivência na formação dos jovens: Um espaço alternativo de educação. 
Disponível em: sitemason.vanderbilt.edu/files. Acesso em 15/03/2009. 
UNESCO. Políticas públicas de/para/com juventudes. Brasília, 2004 i Sonia Couto Souza Feitosa. O 
MÉTODO PAULO FREIRE. "Método Paulo Freire: princípios e práticas de uma concepção popular de 
educação". pág. 3,4. Extraído da internet em 15/03/09. 
Da educação como prática da liberdade à inteligência da complexidade: diálogo de saberes entre Freire e 
Morin. Robéria Nádia Araújo Nascimento. Extraído da internet em 15/03/2009. 
SABER CUIDAR: ÉTICA DO HUMANO. Extraído em 17/03/2009. 
http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/boff/boff_eticahumano.html, pag. 1,2. 
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2.6 Anexos 
2.6.1 Fachada do CJUV – editoração Assessoria de Projetos Juventude 

 
 
2.6.2 – Norma de utilização do Centro da Juventude de Registro - CJUV 

 

 
NORMAS DE UTILIZAÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE DE REGISTRO – CJUV 

 
Dispõe sobre a utilização dos espaços democráticos pertencente ao Centro da Juventude de 

Registro – CJUV disponível para realização de eventos sociais, educacionais, artísticos e culturais, tais 
como seminários, exposições, jornadas, serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, espetáculos 
artísticos e culturais, roda de conversas, oficinas, piqueniques, entre outros. 
 
1. DO CENTRO DA JUVENTUDE DE REGISTRO – CJUV 
1.1- O Centro da Juventude “Gabi Bertelli”, localizado na Rua Cecy Teixeira de Melo Almada, nº 1.055, 
Bairro Caiçara I, no município de Registro, é um espaço para eventos sociais, educacionais, artísticos e 
culturais, voltados para a juventude e comunidade, e está vinculado à Secretaria Municipal de 
Assistência, Desenvolvimento Social e Economia Solidária - SMADSES, da Prefeitura Municipal de 
Registro. No que se refere ao auditório /teatro, o mesmo é constituído de 120 (centro e vinte) lugares, 
palco italiano, dois camarins, sala de sonoplastia e iluminação (Sala Multiuso no piso 2), sistema de 
refrigeração (02 ar-condicionado 30.000 BTU’s cada), foyer no Piso 1 e conjunto de sanitários. O espaço 
ainda conta com hall no piso 2 e espaços externos como escadaria e áreas verdes que comportam 
recitais, workshops, rodas de conversa, piqueniques, entre outros. 
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1.2 - Destina-se a eventos amadores e profissionais nas áreas sócio educativas, expositórios, teatro, 
dança, música, audiovisuais, literários e afins. O espaço denominado foyer do Piso 1 poderá ser utilizado, 
eventualmente, para pequenas exposições de artes plásticas, fotografia, poesia, entre outros. 
 
1.3 - São espaços disponíveis do CJUV: a) o auditório/palco; b) a escadaria externa; c) o foyer no Piso 1; d) 
o hall do Piso 2; e) áreas verdes do lado direito e esquerdo à entrada principal do prédio do CJUV;  
 
2. DA PAUTA DE ESPETÁCULOS: Os responsáveis deverão informar obrigatoriamente através de sua 
publicidade as faixas etárias pertinentes a cada espetáculo. Ficando o mesmo responsável por qualquer 
ação que seja ligada a realização do mesmo. 
 
2.1 – O CJUV abrirá a pauta de eventos, que serão realizados no ano corrente – a partir da segunda 
semana de julho 2016, sendo que estas poderão ser feitas no referido ano e prorrogado para os anos 
subsequentes. Informamos que as ações do CJUV desenvolvidas pela sua equipe são prioritárias. 
Anualmente serão divulgados mensalmente os espetáculos pertencentes ao CJUV. 
 
2.1.1 – O CJUV obedecerá aos recessos de final de ano de acordo com o seguido pela Prefeitura Municipal 
de Registro. O mês de janeiro será reservado à manutenção das instalações do CJUV e planejamento das 
ações. Salvo exceções fundamentadas. 
 
2.2 - Para participação e aprovação na Pauta de Eventos do CJUV, serão considerados os seguintes 
aspectos: 
a) currículo do responsável, promotor e/ou produtor do evento; 
b) caráter do evento; 
c) público alvo; 
d) disponibilidade do dia e do espaço pretendidos. 
 
3. DA FORMA DE SOLICITAÇÃO DO ESPAÇO 
3.1 - Poderá apresentar proposta toda e qualquer pessoa física ou jurídica que satisfaça as condições 
estabelecidas na presente Norma. 
 
3.2 - Para solicitação do espaço, o interessado deverá apresentar a Ficha de Inscrição (Anexo 1) 
preenchida e dirigida à administração do CJUV, o projeto detalhado do evento e a documentação do 
proponente com antecedência mínima de 20 (vinte) dias a data pretendida para a realização do evento. 
 
3.2.1 - Em caso de pessoa jurídica, deverá ser entregue no ato da inscrição, cópias do Contrato Social do 
cartão do CNPJ, bem como cópias do RG e do CPF do seu representante. 
 
3.2.2 – Em caso de pessoa física, deverá ser entregue no ato da inscrição, cópias do RG e do CPF. 
 
3.3 – A entrega da Ficha de Inscrição, do projeto e as cópias dos documentos poderão ser: 
a) pessoalmente na administração do CJUV, em duas vias de igual teor;  
b) pela Internet para o e-mail: juventude@registro.sp.gov.br. O solicitante deverá aguardar a confirmação 
de recebimento. Caso não receba a mesma em 48 horas, deverá efetuar contato telefônico pelo número 
(13) 3821-6021, com a Administração do CJUV; 
c) pelos Correios, em correspondência com AR, para Pauta de Espetáculos – CENTRO DA JUVENTUDE DE 
REGISTRO - CJUV, Rua Cecy Teixeira de Melo Almada, nº 1.055 Bairro Caiçara I, Registro, SP, CEP 11.900-
000. 
 
3.4 - O projeto deverá conter: 
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a) dados do responsável, promotor e/ou produtor do evento; 
b) currículo resumido do grupo, companhia ou do(s) integrante(s) do elenco, caso este(s) não faça(m) 
parte de companhia ou grupo; 
c) ficha técnica; 
d) declaração de que o espetáculo respeita os direitos humanos e a legislação em vigor; 
e) detalhes da concepção e montagem do evento; 
f) portfólio de trabalhos anteriores, registro audiovisual de apresentação ou ensaio geral do espetáculo, 
caso haja. 
g) previsão da forma de divulgação do evento; 
h) o projeto ainda deverá garantir a utilização consciente e zelosa do espaço físico do CJUV. 
 
4. DA SELEÇÃO DOS PROJETOS 
4.1 – Os projetos recebidos ficarão sujeitos à apreciação da Administração do CJUV. 
 
4.1.1 - O recebimento do projeto, com a Ficha de Inscrição, não implicará na obrigatoriedade de 
permissão para realização do evento solicitado/proposto. 
 
4.2 - O resultado da apreciação será comunicado formalmente aos interessados em até 10 dias do 
recebimento deste para análise com a respectiva convocação, em caso de deferimento para assinatura do 
Termo de Autorização de Uso (TAU) do Centro da Juventude (Anexo 2); 
 
4.3 – Em caso de solicitação de maior detalhamento do projeto, por parte do CJUV, o proponente terá o 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do recebimento da solicitação, para apresentar.  
 
4.4 – No caso de indeferimento do projeto, o material apresentado no item 3.4 desta Norma, deverá ser 
retirado no prazo de 10 (dez) dias a partir da comunicação formal emitida pelo CJUV, na recepção do 
mesmo, sob pena de descarte. 
 
4.5 - A seleção dos Projetos obedecerá aos seguintes critérios: 
a) referente ao auditório/teatro: estrutura do projeto no que tange a objetivo, concepção, montagem, 
currículo do grupo; palestrante, companhia ou pessoa, qualidade técnica, qualidade do conteúdo, 
originalidade e contemporaneidade da proposta; perspectiva de contribuição ao enriquecimento sócio-
cultural e educacional da comunidade; 
b) referente o foyer (piso 1), ao hall (piso 2) e a escadaria externa: objetivo, concepção, montagem, 
currículo do palestrante, qualidade do conteúdo e originalidade; perspectiva de contribuição ao 
enriquecimento sócio-cultural e educacional da comunidade; 
c) referente aos espaços verdes: objetivo, concepção, montagem, currículo do grupo/palestrante, 
qualidade do conteúdo e originalidade; perspectiva de contribuição ao enriquecimento sócio-cultural e 

educacional da comunidade; 
d) adequação do projeto ao espaço físico do CJUV. 
 
4.6 – O CJUV se resguarda o direito de indeferir o Projeto que não atenda a qualquer dos critérios acima, 
mesmo que a data esteja livre. 
 
5. DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO (TAU) DO CENTRO DA JUVENTUDE – CJUV 
5.1 – A concessão da autorização é de caráter intransferível. 
 
5.2 – O Autorizado perderá a vaga caso não obedeça ao prazo estipulado na convocação para a assinatura 
do termo de autorização TAU, podendo a administração do CJUV utilizá-la a seu critério. 
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5.3 - Os materiais e equipamentos pertencentes ao CJUV, que forem colocados à disposição do 
Autorizado, constarão do Termo de Responsabilidade de Uso de Materiais e Equipamentos (Anexo 3), 
ficando sob uso e guarda do Autorizado durante o período do evento, devendo ser devolvidos nas 
mesmas condições em que foram recebidos.  
 
5.4 - No ato da assinatura do termo de autorização TAU, o Autorizado deverá pagar a importância 
calculada conforme previsto no item 6.4, regularizado pelo Decreto Municipal nº 1.863 de 24 de janeiro 
de 2014. 
 
5.5 - Após a assinatura do termo de autorização TAU, a eventual desistência por parte do Autorizado, 
deverá ser comunicada por escrito ao CJUV, com uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a contar 
da data prevista para a abertura do evento, sob pena da não devolução da Taxa Municipal prevista no 
item 6.4. 
 
5.6 - Na hipótese de desistência, em qualquer tempo, após a assinatura do TAU, o Autorizado arcará com 
os investimentos porventura realizados pelo CJUV em prol do evento. 
 
6. DOS PROCEDIMENTOS DE PAGAMENTO 
6.1 - Os valores a serem pagos pelo Autorizado se referem exclusivamente à utilização do Centro da 
Juventude definido no TAU, ficando a cargo do Autorizado todo e qualquer custo adicional decorrente da 
realização do evento, bem como a reparação por danos causados aos bens do CJUV, que estiverem sob 
sua guarda ou não e aos de terceiros. 
 
6.2 - Todos os valores a serem pagos pelo Autorizado, ao Fundo de Manutenção do Centro da Juventude 
de Registro, deverão ser feitos no Departamento de Tributação de Registro (Paço Municipal Setor de 
Arrecadação - Rua José Antonio de Campos, 125, centro, Registro SP) instituída pelo Decreto Municipal 
nº 1.863 de 24 de janeiro de 2014. 
 
6.3 – O valor relacionado à taxa municipal destinado ao Autorizado deverá ser recolhido junto aos bancos 
através de Guia de Recolhimento Municipal até o final do expediente bancário do dia anterior ao da 
utilização dos serviços. No caso de sábado, domingo e feriado, deverá ser pago até o último dia útil que 
antecede a data reservada, conforme previsto no artigo 9º do Decreto Municipal 1.863/2014. 
 
6.3.1 – O Autorizado deverá apresentar o recibo de pagamento da Guia de Recolhimento Municipal na 
administração do CJUV a fim de validar a pauta solicitada. Após a assinatura da TAU será dado início ao 
processo de ocupação onde, no final do prazo acordado, será realizada averiguação pela administração do 
CJUV as instalações e equipamentos e assim feito o levantamento das despesas finais, que serão pagas 
na administração do CJUV mediante fornecimento de recibo próprio. 
 
6.4 - A ocupação do CJUV dar-se-á mediante pagamento para as seguintes modalidades: 
 
6.4.1 – Pagamento de taxa municipal por utilização onde o Autorizado deverá pagar a Prefeitura 
Municipal de Registro, até o dia do evento, a Taxa Municipal de Preços Públicos, correspondente ao Art 5º 
do Decreto Municipal nº 1.863 de 24 de janeiro de 2014; 
 
6.4.2 - Eventos fechados como: gravação de comerciais, gravação de programas televisivos, ensaio de 
espetáculo que não será apresentado no CJUV e outros, com ou sem público, serão considerados para 
efeito de cobrança de taxa municipal (Preços Públicos, conforme o Art 5º do Decreto Municipal nº 1.863 
de 24 de janeiro de 2014). 
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6.5 - Ficam isentos do pagamento dos Preços Públicos, conforme o Art 5º do Decreto Municipal nº 1.863 
de 24 de janeiro de 2014: 
a) os órgãos da Administração Pública Direta ou Indireta da União, do Estado e do Município, e quaisquer 
dos Poderes da União, do Estado e do Município; 
b) instituições sem fins lucrativos; 
c) quando a própria administração der causa à execução dos serviços. 
 
7. DA DIVULGAÇÃO DO EVENTO 
7.1 - A divulgação do evento, incluindo o material necessário, é de responsabilidade do Autorizado. 
 
7.2 - A referência ao CJUV no material de divulgação e na mídia deverá ser grafada e/ou falada da 
seguinte forma: CENTRO DA JUVENTUDE “GABI BERTELLI” - CJUV. 
 
7.3 – O roteiro e/ou a arte final do material de divulgação deverá ser apresentada a administração do 
CJUV, com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis antes da sua distribuição e/ou veiculação na mídia, 
para aprovação. 
 
8. DOS ENSAIOS / MONTAGENS 
8.1 – Será cobrada multa no valor de 10% do valor da taxa municipal (Preços Públicos, conforme o Art 5º 
do Decreto Municipal nº 1.863 de 24 de janeiro de 2014), por hora ou fração de hora, que ultrapasse o 
período marcado para o ensaio e montagem do evento. 
 
9. DOS DIREITOS AUTORAIS / ENTIDADES DE CLASSE / CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA 
9.1 – São de responsabilidade exclusiva do Autorizado o cumprimento da Lei Federal 9610/1998, que 
trata dos Direitos Autorais e Conexos. No ato da assinatura do TAU, o Autorizado deverá apresentar 
recibo de pagamento do ECAD, com cópia para o CJUV. 
 
9.2 - O Autorizado se responsabilizará por todas as despesas de pagamento de pessoal por ele 
empregado, bem como por quaisquer pagamentos devidos às ordens, sindicatos e outras entidades de 
classe, previstos na legislação vigente.  
 
9.3 - O Autorizado deverá indicar o limite de idade a que não se recomende o evento, seguindo os 
parâmetros estabelecidos no Manual de Classificação Indicativa do Ministério da Justiça, conforme o 
Parágrafo Único do Artigo 4º da Portaria nº 1100/2006 do Ministério da Justiça. 
 
10. DOS ENCARGOS E RESPONSABILIDADES DO AUTORIZADO 
 
10.1 - O Autorizado deverá indicar, por escrito, um representante com poder de decisão e um substituto 
para os entendimentos necessários com o CJUV, devendo um deles, obrigatoriamente, estar presente 
durante os ensaios, montagem e realização do evento. 
 
10.2 – Fica vedado ao Autorizado sublocar, transferir, ceder ou emprestar o CJUV, o qual não poderá ser 
usado para qualquer outro fim diverso do que ficar expresso no TAU. 
 
10.3 - O Autorizado não poderá vender produtos de qualquer natureza relacionada com o evento, 
mediante consentimento da SMADSES, desde que conste do Projeto apresentado e que os produtos não 
firam as normas do CJUV. 
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10.3.1 - A SMADSES/CJUV não intermediará a comercialização e nem se responsabilizará por negócios 
realizados no evento, devendo o Autorizado deixar isto de forma clara na divulgação de seus produtos. 
 
10.3.2 – Não será permitido ao Autorizado a venda de produtos alimentícios, sólidos ou líquidos, assim 
como a sua distribuição gratuita. 
 
10.4 – Não será permitido - inclusive nos horários de ensaio - lanches, refeições e/ou ingestão de bebidas 
de qualquer natureza na área da plateia e/ou do palco do CJUV. 
 
10.5 - O Autorizado não poderá fazer qualquer modificação nas dependências, internas ou externas, do 
CJUV, bem como afixar quaisquer tipos de materiais não autorizados pela administração, respondendo 
pelos possíveis danos causados.  
 
10.6 - O Autorizado obriga-se a apresentar o espetáculo todos os dias e horários estipulados no TAU, 
inclusive quando o número do público for inferior à esperada. 
 
10.7 – No caso de cancelamento do evento, pelo Autorizado, por motivo de força maior, a administração 
do CJUV poderá isentar ou não o Autorizado do pagamento da taxa municipal (Preços Públicos, conforme 
o Art 5º do Decreto Municipal nº 1.863 de 24 de janeiro de 2014).  
 
10.8– Fica proibido ao Autorizado a distribuição de convite/ ingressos em número superior a capacidade 
máxima do teatro. 
 
10.9- A apresentação terá início no horário definido no TAU, admitindo-se a tolerância máxima de 15 
(quinze) minutos, após a qual será aplicada a multa de 10% da taxa municipal (Preços Públicos, conforme 
o Art 5º do Decreto Municipal nº 1.863 de 24 de janeiro de 2014) a cada período de até 10 (dez) minutos 
de atraso. 
 
10.9.1- O Autorizado obriga-se a desocupar o CJUV até o limite do horário definido no TAU, após o qual 
será aplicada a multa de 10% do valor da taxa municipal (Preços Públicos, conforme o Art 5º do Decreto 
Municipal nº 1.863 de 24 de janeiro de 2014), a cada período de até 30 (trinta) minutos, que deverá ser 
paga em recibo a parte no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. 
 
10.9.2- O autorizado obriga-se a restituir o imóvel, completamente desocupado, nas mesmas condições 
em que lhe foi entregue, até a data e horário definidos no TAU. 
 
10.9.3- Móveis e equipamentos do CJUV, que por ventura tenham sido danificados no período de 
responsabilidade do Autorizado, deverão ser repostos no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas 
após o evento.  
 
10.10 – A entrada do elenco e do pessoal de apoio do Autorizado ou de seus contratados far-se-á 
exclusivamente pela entrada principal no Piso 1 do CJUV, mediante relação nominal contendo a função no 
evento, podendo o Autorizado providenciar identificação. 
 
10.11 – O acesso do material e equipamento, a ser utilizado no evento, deverá ser registrado pela 
administração do CJUV. 
 
10.12 - A relação do material e equipamento do Autorizado deverá ser apresentada em duas vias ao 
CJUV, dois dias úteis antes da apresentação. 
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10.13 – É vedado ao Autorizado ou a qualquer dos seus agentes, o acesso às instalações administrativas, 
cuja responsabilidade administrativa e funcional é exclusiva do CJUV ou dos seus prepostos. 
 
10.14 - Toda e qualquer instalação elétrica, suplementar à já existente no CJUV, só poderá ser instalada 
após autorização e sob a supervisão do pessoal técnico do CJUV. 
 
10.14.1 - O pessoal do Autorizado ou contratado para o serviço de instalação elétrica, deverá atender 
obrigatoriamente, ao previsto na NR-10 (Norma Reguladora nº10 – Segurança em Instalações e Serviços 
em Eletricidade - do Ministério do Trabalho). 
 
10.15 – Não será permitida a contratação de técnico do CJUV para atuar no evento durante o seu horário 
regular de trabalho; 
 
10.16 – É vedada a permanência de crianças ou adultos não autorizados pela administração do CJUV, nas 
dependências na sala multiuso (Piso 2) onde consta o acesso à sonoplastia e a iluminação do auditório / 
palco; 
 
10.17 - As despesas com convites/ingressos, transportes, cenário, bem como quaisquer gastos com 
montagens e desmontagens, correrão por conta do Autorizado; 
 
10.18 – A confecção dos convites/ingressos ficará sob a responsabilidade do Autorizado; 
 
10.19 – Fica terminantemente proibido o Autorizado vender convites/ingressos de qualquer natureza de 
evento ou espetáculo acordado nas dependências do CJUV; 
 
10.20 - Os convites/ingressos terão que contar, obrigatoriamente, com a autenticação do CJUV. Depois de 
autenticado o Autorizado terá total responsabilidade por possíveis perdas, roubos ou extravios dos 
convites/ingressos sob sua guarda. 
 
11. DA ROTINA ADMINISTRATIVA DO CENTRO DA JUVENTUDE DE REGISTRO 
11.1 – O CJUV poderá disponibilizar as plantas baixas do palco, da plateia, do ryder técnico, do hall, do 
foyer, das estruturas externas do entorno do prédio (escadaria e espaços verdes), desde que solicitados. 
 
11.2 – A administração do CJUV terá livre trânsito em todas as dependências liberadas para o Autorizado, 
a qualquer tempo e horário. 
 
11.3 - O período semanal de funcionamento do CJUV é de terça-feira a domingo, entre 08 e 21 horas, 
salvo horários extras previamente autorizados pela SMADSES. 
 
11.4 – a aferição do cumprimento dos horários ficará a cargo da administração do CJUV. 
 
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
12.1 – O CJUV não se responsabilizará por qualquer pagamento devido pelo Autorizado, em virtude de 
sessões ou temporadas realizadas, nem responderá por qualquer transgressão às leis por ventura 
praticada por ele. 
 
12.2 - Por questões de segurança e conforto do público, a lotação da platéia do auditório/teatro do CJUV 
não deverá ultrapassar 120 (cento e vinte) pessoas por espetáculo. 
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12.3 – Por questão de segurança, não será recomendado mais de 12 (doze) pessoas sobre o palco do 
teatro. 
 
12.4 – Não será permitida a utilização do CJUV, para: 
a) evento político-partidário; 
b) evento religioso que não tenha cunho exclusivamente cultural; 
c) atividade que no seu conteúdo evidencie qualquer tipo de preconceito, discriminação, apologia que 
possa causar impacto negativo na formação moral e de valores dos jovens; 
d) eventos para fins lucrativos. 
 
12.5 – De acordo com a Lei Estadual Nº 13.541 de 07 de maio de 2009 fica proibido, dentro das 
dependências do CJUV, o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos ou de qualquer outro produto 
fumígeno, derivado ou não do tabaco. 
 
12.6 – Nos casos de cancelamento do evento, pela administração do CJUV, por motivo de força maior, 
haverá a isenção do pagamento da taxa (Preços Públicos, conforme o Art 5º do Decreto Municipal nº 
1.863 de 24 de janeiro de 2014) ao Autorizado. 
 
12.7 - Esta Norma, bem como a Relação de Materiais e Equipamentos do CJUV, são partes integrantes e 
complementares do TAU. 
 
12.8 - Os casos omissos serão resolvidos pela SMADSES. 
 
13. DA RELAÇÃO DE ANEXOS 
13.1 - Anexo 1 - Ficha de Inscrição 
13.2 - Anexo 2 – Termo de Autorização de Uso do Espaço Cultural – TAU 
13.3 - Anexo 3 – Termo de Responsabilidade de Uso de Materiais e Equipamentos 
 

 
2.6.3 – Ficha de Inscrição para pauta de evento 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PAUTA DE EVENTO 

Para uso da administração do CJUV Registro 

Número: Data: ____ / ____ / 201__ Recebido por: 

Para preenchimento do solicitante 

Nome do evento: 

Segmento: 

DADOS DO PROMOTOR, PRODUTOR OU ORGANIZADOR 

Nome: 

Endereço: 

Cidade/UF: CEP: 

Telefone fixo: Celular: e-mail: 

Nome fantasia: Responsável legal: 

Razão social: CNPJ: 

Endereço: Cidade/UF: 

Telefone comercial: e-mail: 

Espaço solicitado  Auditório / teatro 
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(marque com X)  Escadaria externa 

 Foyer piso 1 

 Espaço verde à direita 

 Espaço verde à esquerda 

 Hall piso 2 

 
Data da proposta: ____ / ____ / 201__ 

 
Declaro estar ciente e de acordo com os termos constantes da Norma de Utilização do Centro da 
Juventude CJUV de Registro. 

 
 

Registro, SP _____ / ______ / 201__ 
 
 
 
 

 
___________________________________ 

Assinatura do responsável 
 

 

 
2.6.4 – Termo de Autorização de Uso do Centro da Juventude de Registro – TAU 

(modelo para uso da administração do Centro da Juventude de Registro) 

 
Termo de Autorização de Uso do Centro da Juventude de Registro – TAU 

 
Instrumento público de autorização de uso do Centro da Juventude de Registro - CJUV que entre 

si fazem, de um lado o Município de Registro, através da Secretaria Municipal de Assistência, 

Desenvolvimento Social e Economia Solidária, e de outro 

lado__________________________________________________________________________________, 

na forma abaixo: Pelo presente instrumento particular, a Prefeitura Municipal de Registro, com sede à 

Rua José Antonio de Campos, 125, Centro, CEP 11.900-000, Registro-SP, CNPJ 45.685872/0001-79, 

representada neste ato por SUSANA DE MORAES, documento de identidade nº 26.247719-1, doravante 

designada Autorizador, e do outro 

______________________________________________________________________________________, 

CNPJ/CPF ____________________________________, representado(a) neste ato por 

______________________________________________________________________________________, 

documento de identidade nº _________________________ - ________ CPF ______________________, 

daqui por diante designado Autorizado,têm justa e contratada a presente cessão administrativa de uso, 

que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO TERMO. 
O objeto do presente Termo é a autorização de utilização de espaço do Centro da Juventude - 

CJUV, localizado na Rua Cecy Teixeira de Melo Almada, nº 1.055, Bairro Caiçara I, Registro - SP, CEP 
11.900-000, para o fim exclusivo e inalterável de realização do evento 
________________________________________________________, promovido pelo Autorizado. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO. 
A presente autorização diz respeito ao (s) espaço (s): (  ) auditório / teatro ; (  ) foyer / piso1; (  ) 

hall/piso 2; (  ) escadaria externa; (  ) espaço verde à direita; (  ) espaço verde à esquerda, conforme item 
1.3 da Norma de Utilização do Centro da Juventude de Registro. 
 
Parágrafo Único - Excluem-se, expressamente, da autorização ora ajustada, quaisquer outras 
dependências que não as referidas nesta Cláusula. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE AUTORIZAÇÃO. 
O prazo de autorização ora pactuado é de ____ (_____________ ) dia(s), da forma que se segue. 

 
- Horário (s) de apresentação (ões): ____h____ ás ____h____; 
- Horário de montagem:  ____h____ ás ____h____; 
- Horário de desmontagem:   ____h____ ás ____h_____. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO. 
Para a execução do objeto ora contratado e descrito na cláusula anterior, o Autorizado pagará ao 

Autorizador, o valor de R$_________ (___________), correspondente à_________________________.  
Parágrafo Único - O pagamento de quaisquer taxas, encargos ou emolumentos, relativos à execução do 
presente contrato, correrão por conta exclusiva do Autorizado desde o início até o termino do seu 
cumprimento.  
 

CLÁUSULA QUINTA – DOS ENCARGOS E RESPONSABILIDADE DO AUTORIZADO 
O Autorizado, na oportunidade da assinatura do presente Termo, declara conhecimento e 

aceitação das condições estabelecidas pela Norma de Utilização do Centro da Juventude de Registro 
vigente à data da assinatura do presente Termo, parte integrante e complementar deste instrumento. 
 
Parágrafo Único - Deverá o Autorizado dar conhecimento das cláusulas do presente Termo às pessoas sob 
sua responsabilidade. 
 

CLÁUSULA SEXTA– DAS OBRIGAÇÕES E DIREITOS DO AUTORIZADOR. 
O Autorizador, além da observância da Norma de Utilização do Centro da Juventude CJUV, 

fiscalizará o cumprimento do presente Termo. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
Parágrafo Primeiro - Na hipótese da superveniência de fato alheio que obrigue o CJUV a manter fechadas 
suas dependências por força de Decreto, Instrução, Portaria ou qualquer outra decisão legal ou 
administrativa, durante o período previsto neste Termo, o presente instrumento será rescindido de pleno 
direito, sem que tal importe na incidência de qualquer apelação pecuniária às partes contratantes. 
 
Parágrafo Segundo - A infringência de qualquer das cláusulas ora pactuadas importará na rescisão 
imediata do presente Termo, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial. 
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Parágrafo Terceiro - Para dirimir dúvidas que decorram direta ou indiretamente do presente Termo, e que 
não forem resolvidas pelo consenso entre as partes, fica eleito o foro da Comarca de Registro – SP. Assim, 
justas e contratadas, as partes firmam o presente Termo em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das 
testemunhas abaixo. 
 

Registro - SP, ______ de _____________________ de 201___ 
 
 
 

__________________________________________ 
SMADSES / Centro da Juventude – CJUV 

 
 
 

__________________________________________ 
Autorizado 

 
 

__________________________________   __________________________________ 
Testemunha 01       Testemunha 02 

Nome: ___________________________              Nome: ___________________________ 
CPF:                                                CPF: 
 

 
2.6.5 - Termo de Responsabilidade de Uso de Materiais e Equipamentos 

(modelo para uso da administração do Centro da Juventude – CJUV) 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE USO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
 

O Autorizado assume inteira responsabilidade por quaisquer danos que ocorram nos materiais, 
equipamentos e instalações colocados a sua disposição para a realização do evento. Os materiais, 
equipamentos e instalações nos itens descritos abaixo, de propriedade da Prefeitura Municipal de 
Registro, deverão ser devolvidos no mesmo estado em que foram entregues, devendo, tanto na entrega 
quanto na devolução, ser dado visto de recebido por ambas as partes, neste mesmo documento, em duas 
vias. 
 
Item Descrição     Quant   Obs 
1.___ .mobiliário cadeiras de PVC  .124   . 120 no auditório/teatro 04 camarins 
2.___ .acessório espelhos de parede  .02   . camarins 
3.___ .mobiliário mesas de PVC  .02   . camarins 
4.___ .ventilador torre   .02      . 127w 
5.___ .controle do ar-condicionado  .02   .contendo 02 pilhas AAA cada 
6.___ .______________________________ .___________    ._________________________________ 
7.___ .______________________________ .___________    ._________________________________ 
8.___ .______________________________ .___________    ._________________________________ 
9.___ .______________________________ .___________    ._________________________________ 
 
Entregue por: _________________________________________________________________________ 
 
Recebido por:_________________________________________________________________________ 
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2.6.6 – Mapa do palco 
2.6.6.1 - Imagem do palco 

 
2.6.6.2 - Diâmetro do placo 
Comprimento em profundidade: 4m 
Comprimento em largura: 6m65 
 
2.6.6.2 - Planta baixa do auditório / teatro 
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2.6.7 – Escadaria externa 
2.6.7.1 – Imagem da escadaria externa 
2.6.8 – Foyer do Piso 1 
2.6.8.1 – Imagem do foyer do Piso 1 
2.6.8.2 – Planta baixa do Piso 1 
 

 
 
2.6.9 – Hall do Piso 2 
2.6.9.1 - Planta baixa do Piso 2 
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2.6.10 – Espaço verde direito 
2.6.10.1 – Imagem do espaço verde à direita 
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2.6.10.2 – Imagem do espaço verde à esquerda 

 
 


