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TERMO   DE   COOPERAÇÃO

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 11/2017

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
E A PROCURADORIA REGIONAL DO
TRABALHO DA 16ª REGIÃO, VISANDO
A DESTINAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
ORIUNDOS DE ACORDOS, DECISÕES
JUDICIAIS OU MULTAS IMPOSTAS EM
TACS, EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS OU
COLETIVOS AOS CONSELHOS TUTELA-
RES E ENTREGA PELAS PROMOTORI-
AS DE JUSTIÇA DE CORRESPONDÊNCIAS
E NOTIFICAÇÕES EXPEDIDOS NOS PRO-
CEDIMENTOS DA PRT 16 RELACIONADOS
À INFÂNCIA E JUVENTUDE.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO,
doravante denominado MPMA, com sede na Av. Professor Carlos Cunha,
nº 3261, Jaracaty, São Luís/MA, CNPJ nº 05.483.912/0001-85, represen-
tado neste ato por seu Procurador-Geral de Justiça, Dr. LUIZ GONZAGA
MARTINS COELHO, CPF nº 235.096.943-68, e a PROCURADO-
RIA REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO, doravante deno-
minada PRT 16ª Região, com sede na Avenida Atlântica, Quadra 24, Lote
03, bairro Calhau, São Luís/MA, CNPJ nº 26.989.715/0047-95, por inter-
médio de seu Procurador-Chefe, Dr. MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA
ROSA, CPF nº 568.510.302-68, firmam, por intermédio do presente
instrumento, compromisso de cooperação técnica interinstitucional,
nos termos seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo tem por objeto estabelecer a mútua coopera-
ção entre o MPE/MA e a PRT 16ª Região com vistas a destinar recursos
oriundos de acordos, decisões judiciais ou de multas impostas em TACs,
em dissídios individuais ou coletivos ao Centro Perícias Técnicas para
Crianças e Adolescentes (CPTCA) e aos Conselhos Tutelares, implementar
mecanismos de controle que propiciem a fiscalização da aplicação dos bens e
serviços transferidos, bem como a entrega de correspondências e notificações
expedidos pela PRT 16ª Região nos procedimentos que apuram a prática de
trabalho infantil (trabalho doméstico, exploração sexual, tráfico etc).

CLÁUSULA SEGUNDA-DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES

Para fins de consecução do objeto do presente Termo de Cooperação
Técnica, os partícipes assumem os seguintes compromissos:

I - Compete ao MPE/MA

a) Diligenciar junto ao Centro Perícias Técnicas para Crianças e
Adolescentes (CPTCA) no sentido de obter informações a respeito das
necessidades de aquisição de bens a serem utilizados exclusivamente nas
atividades do CPTCA;

b) Diligenciar junto aos Conselhos Tutelares no sentido de obter
informações a respeito das necessidades de aquisição de bens a serem
utilizados exclusivamente nas atividades dos Conselhos Tutelares;

c) Verificar quais os Conselhos Tutelares possuem maior necessi-
dade na aquisição de bens e formular uma relação dando prioridade aos
Conselhos Tutelares com necessidade mais urgentes;

d) Disponibilizar à PRT 16ª Região, no sítio do MPE/MA ou por
outro meio, a relação dos Conselhos Tutelares mencionada na alínea "c",
bem como a relação dos bens a serem doados e os contatos telefônicos e
endereços do CPTCA e dos Conselhos Tutelares;

e) Promover o acompanhamento e fiscalização dos recursos ou serviços
destinados às entidades indicadas em razão deste termo de cooperação;

f) Encaminhar à PRT 16ª Região informações sobre eventuais
irregularidades apuradas na aplicação dos recursos ou serviços destinados
aos Conselhos Tutelares e ao CPTCA;

g) Promover as ações judiciais cabíveis contra os responsáveis
por irregularidades na aplicação dos recursos ou serviços;

h) Expedir comunicação aos Conselhos Tutelares e ao CPTCA,
comunicando-os da possibilidade de pleitearem junto à PRT 16ª Região o
recebimento de bens e serviços oriundos de acordos, decisões judiciais ou
de multas impostas em TACs, dissídios individuais ou coletivos.

i) Efetuar a entrega aos destinatários das notificações e corres-
pondências encaminhadas pela PRT 16 nos procedimentos que apuram a
prática do trabalho infantil (doméstico, exploração sexual infantil,
exploração no tráfico de substâncias entorpecentes etc).

II - Compete à PRT 16ª Região

a) Selecionar os Conselhos Tutelares e/ou o CPTCA com vistas à
obtenção de recursos ou serviços oriundos de acordos, decisões judiciais ou
de multas impostas em TACs, em dissídios individuais ou coletivos;

b) Indicar as entidades selecionadas para figurarem como beneficiárias
de recursos e serviços provenientes dos acordos, decisões judiciais ou multas
impostas em TACs, em dissídios individuais ou coletivos;

c) Encaminhar relação trimestral ao MPE/MA de todos os Con-
selhos Tutelares beneficiários de recursos ou serviços, com cópia das
sentenças proferidas ou dos Termos de Ajuste de Conduta e Atas de Audi-
ências, de forma a possibilitar a fiscalização, igualmente o fazendo quando
o beneficiário for o CPTCA;

d) Adotar as medidas cabíveis contra as empresas ou sindicatos
que deixarem de repassar os recursos ou cumprir as obrigações fixadas nos
acordos e dissídios coletivos.

e) Encaminhar às Promotorias de Justiça da Infância e Juventude
as notificações e documentos a serem entregues aos destinatários, relati-
vos aos procedimentos que apuram a prática de trabalho infantil (trabalho
doméstico, exploração sexual, tráfico etc), devendo informar o endereço
dos destinatários ou apresentar informações que possibilitem sua
individualização e localização;

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO

O objeto deste Termo de Cooperação Técnica será executado
conforme disposto a seguir:

I. Disponibilização pelo MPE/MA, para utilização pela PRT 16ª Região,
da lista dos Conselhos Tutelares aptos a serem beneficiados;

II. Realização de ações conjuntas destinadas à troca de informa-
ções e ao aperfeiçoamento dos mecanismos de controle dos recursos
recebidos pelos Conselhos Tutelares e pelo CPTCA.

Parágrafo Primeiro: As ações relacionadas à operacionalização
das atividades objeto deste Termo de Cooperação Técnica serão levadas a
efeito, no âmbito do MPE/MA, pelo Centro de Apoio Operacional da
Infância e Juventude (CAOp/IJ), e no âmbito da PRT 16ª Região,
por meio de preposto a ser indicado mediante ofício.

Parágrafo Segundo: Fica estabelecido que a lista de entidades
beneficiárias será disponibilizada de acordo com a programação estabelecida
pelos partícipes.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Não haverá transferência voluntária de recursos financeiros en-
tre os partícipes para a execução do presente Termo de Cooperação
Técnica. As despesas necessárias à plena consecução do objeto acordado,
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como pessoal, deslocamentos, comunicação entre os órgãos e outras que
se fizerem necessárias correrão por conta das dotações específicas cons-
tantes nos orçamentos dos partícipes. Os serviços decorrentes do presen-
te termo serão prestados em regime de cooperação mútua, não cabendo
aos partícipes quaisquer remunerações pelos mesmos.

CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO

Cada partícipe indicará um gestor e seu respectivo substituto (pes-
soa física) para acompanhar a execução deste acordo. Ao gestor do convê-
nio do MPE/MA competirá dirimir as dúvidas que surgirem na sua execução,
e de tudo dará ciência à administração desse órgão.

Parágrafo Primeiro: O gestor do termo de cooperação anota-
rá, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução
do objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas
ou defeitos observados.

Parágrafo Segundo: O acompanhamento não exclui e nem reduz
a responsabilidade dos outros partícipes perante o MPE/MA e/ou terceiros.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Termo é de 60 (sessenta) me-
ses, contado a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado
por iguais e sucessivos períodos, observando o disposto no artigo 57
da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO

Este termo poderá ser alterado em qualquer de suas cláusulas e
disposições, exceto quanto ao seu objeto, mediante Termo Aditivo, de
comum acordo entre as partes, desde que tal interesse seja manifestado,
previamente, por escrito.

CLÁUSULA OITAVA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

A denúncia ou rescisão deste Termo poderá ocorrer a qualquer
tempo por iniciativa de qualquer um dos partícipes, mediante notifica-
ção, com antecedência mínima de 60(sessenta) dias. A eventual rescisão
deste Termo não prejudicará a execução de atividades previamente acor-
dadas entre as partes, já iniciadas, aos quais manterão seu curso normal
até sua conclusão.

CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO

A publicação do extrato do presente Termo será providenciada
pelo MPMA, no Diário Oficial do Estado e no Diário Eletrônico do
MPMA, bem como o PRT 16ª Região providenciará a publicação do
extrato do presente Termo no Diário Oficial da União, até o quinto dia
útil do mês subsequente ao de sua assinatura, devendo ocorrer no prazo de
20(vinte) dias daquela data, em conformidade com o que estabelece o
parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Os partícipes comprometem-se a utilizar os dados que lhes forem
fornecidos somente nas atividades que em virtude de lei lhes compete
exercer, não podendo transferi-los a terceiros, seja a título oneroso, gra-
tuito ou de qualquer forma, sob pena de extinção imediata deste Termo de
Cooperação Técnica, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis
aos responsáveis, após a devida apuração.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Justiça Federal - Seção Judiciária de São Luís/MA
para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E por estarem de pleno acordo e ajustados, firmam as partes, por
seus representantes legais, o presente instrumento em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, para que produzam os seus regulares efeitos, fazendo-
se tudo na presença das testemunhas cujas assinaturas abaixo se veem e se
leem para os efeitos legais.

São Luís, 11 de agosto de 2017.

LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO
Procurador-Geral de Justiça

MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA ROSA
Procurador-Chefe

TESTEMUNHAS:

_________________________________________
CPF:

__________________________________________
CPF:

DEFENSORIA    PÚBLICA    DO   ESTADO

DESLIGAMENTO

RESENHA Nº 0343/2017. PROCESSO Nº 0267/2017. DE DESLIGA-
MENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NÃO-
OBRIGATÓRIO DE Nº 025/2017 -  DPE/MA. PARTES :  A
Defensoria Pública do Estado do Maranhão e Fiama Cássia Ferreira
Barroso. OBJETO: Desligamento de Estagiária. DATA DO DESLI-
GAMENTO: 08/07/2017.  ARQUIVAMENTO: Pasta de resenhas
2017/Desligamento. São Luís, 21 de agosto de 2017. Lívia Guanaré
Barbosa Borges - Assessoria Jurídica - DPE/MA.

TERMOS   DE   COMPROMISSO

RESENHA Nº 341/2017. DO EXTRATO DE TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 094/2017 - DPE. PROCESSO Nº 0812/2017. PARTES:
Defensoria Pública Geral do Estado do Maranhão e Laura Mesquita Lima,
como interveniente a Universidade Federal do Maranhão - UFMA - Campus
Imperatriz. OBJETO DO CONTRATO: Contratação de estagiário (a)
do curso de Direito. DATA DA ASSINATURA: 31 de julho de 2017.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UG: 080101; Programa de Trabalho:
03.092.0341.2656.0001; Manutenção; ND: 339036.10 - Serv. Terc. Pessoa
Física/ Estagiário; FR: 0101000000/0301000000. VALOR: A estagiária re-
ceberá mensalmente o valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais). PRA-
ZO DE VIGÊNCIA: Terá início em 01.08.2017 e término em 31.07.2018.
AUTORIZAÇÃO: Emanuel Pereira Accioly - Subdefensor Público-Geral do
Estado. BASE LEGAL: Lei nº 11.788/08. ARQUIVAMENTO: Pasta
de resenha 2017 - TCE. São Luís, 21 de agosto de 2017. João Marcelo
de Medeiros Moreira - Assessoria Jurídica - DPE/MA.

RESENHA Nº 342/2017. DO EXTRATO DE TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 047/2017 - DPE. PROCESSO Nº 0466/2017. PARTES:
Defensoria Pública Geral do Estado do Maranhão e Emerson Rodrigo de
Sousa Azevedo, como interveniente a Universidade Federal do Maranhão
- UFMA. OBJETO DO CONTRATO: Contratação de estagiário (a) do
curso de Direito. DATA DA ASSINATURA: 02 de maio de 2017. DOTA-
ÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UG: 080101; Programa de Trabalho:
03.092.0341 2656.0001; Manutenção; ND: 339036.10 - Serv. Terc. Pes-
soa Física/ Estagiário; FR: 0101000000/0301000000. VALOR: O esta-
giário receberá mensalmente o valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta
reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: Terá início em 02.05.2017 e término
em 01.05.2018. AUTORIZAÇÃO: Emanuel Pereira Accioly - Subdefensor
Público-Geral do Estado. BASE LEGAL: Lei nº 11.788/08. ARQUIVA-
MENTO: Pasta de resenha 2017 - TCE. São Luís, 21 de agosto de 2017.
Betânia França Alves de Almeida - Assessoria Jurídica - DPE/MA.


