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ESTADO DO CEARA
MINISTERIO PUBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

TERMO DE COOPERACAO TECNICA QUE
ENTRE SI CELEBRAM 0
MINISTERIO
PUBLICO
DO ESTADO
DO CEARA,
ATRAVES DA PROCURADORIA
GERAL
DE JUSTICA E A MUDANCA DE CENA

o

MINISTERIO
PROCURADORIA

PUBLICO
DO ESTADO
DO CEARA,
ATRAVES
DA
GERAL DE JUSTICA, inscrita no CNPJ nO06.928.790/0001-56,
com sede na Rua Assungao nO 1.100, Jose Bonifacio, CEP: 60.050-011,
Fortaleza/CE, doravante denominada simplesmente PGJ, representada par seu
Procurador-Geral de Justiga, Alfredo RICARDO de Holanda Cavalcante MACHADO,
brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta capital, com a interveniencia da
Escola Superior do Ministerio Publico, instituigao de ensino, com sede na Rua
Assungao n° 1200, Jose Bonifacio, CEP 60.050.011, Fortaleza/CE, doravante
denominada ESPM, e a organizagao da sociedade civil sem fins lucrativos
MUDANCA DE CENA, inscrita no CNPJ sob 0 n° 05.390.294/0001-29, com sede na
Rua Iberia, 642, bairro Isolina Mazze, CEP 02.082-070, Sao Paulo/SP, neste ate

regularmente representada par seu Presidente, Dr. Osmar de Sousa Araujo Filho,
residente na Rua Paulo Avelar, 716, Casa 6, bairro Isolina Mazze, Sao Paulo/SP,
resolvem firmar 0 presente TERMO DE COOPERACAO TECNICA, em consonancia
com as seguintes clausulas e condigoes:

cLAUSULA PRIMEIRA
....DO OBJETO
.

-.

.

1.1. 0 presente Termo de Coopera~io Tecnica tem por objeto conjugar esforgos e
farmalizar 0 apoio tecnico entre as instituigoes signatarias, visando a realizagao do
Projeto Promotores Juvenis, que tem como objetivo geral contribuir para 0
enfrentamento da exploragao sexual de criangas e adolescentes na Barra do Ceara,
a partir do processo educativo e ludico do Teatro Forum para farmagao de 50
(cinquenta) Promotares Juvenis.
1.2. Constituem objetivos especfficos deste Termo:

a) Garantir a participagao das criangas e adolescentes na elaboragao,
monitaramento e avaliagao das pollticas de
da violEmcia sexual
contra criangas e adolescentes de Fortaleza;

o

Ministerio Publico e instituie;iio permanente, essencial a fune;
ordem juridica, do regime democratico e dos interesses
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b) Promover a tematica do protagonismo infanto-juvenil.
c[AUSULA

*

SeGUNDA - DOS DeVERES DE CONDUTA

2.1. 0 relacionamento das partes, em decorrencia deste Termo de Coopera~ao e
para os fins nele previstos, atendera aos princfpios de boa-fe, probidade, confianga
e lealdade, abstendo-se cada parte de adotar conduta que prejudique os interesses
da outra.
2.2. Qualquer que seja a causa de dissolugao deste Termo de Coopera~ao, as
partes continuarao
obrigadas
por si, seus empregados,
prepostos
ou
representantes, a qualquer titulo, a respeitar os deveres de conduta mencionados
no item 2.1 por prazo indeterminado.
cbAUSULA TERCEIRA - CAS OBRIGAC¢ES
3.1. A Mudan~a de Cena obriga-se

a execugao

das seguintes ag6es:

a) coordenagao tecnica;
b) remuneragao dos profissionais da equipe local;

c ) execugao

administrativa/financeira

(prestagao

de

contas,

realizagao

de

pagamentos, etc.);
d) divulgagao do curso;
e) selegao dos profissionais envolvidos;
f)

identificagao de lideranga;

9 ) selegao dos candidatos;
h) certificagao.

3.2. Cabe

a ESMP:

a) a divulgagao do curso, utilizando de todos os meios disponlveis, divulgagao dos
candidatos aprovados e apoio na elaboragao do material gratico;
b) a inscrigao dos candidatos;
c) a certificagao;
d) a articulagao local para providenciar

o

0

espago para realizagao do curso;

a

Ministerio Publico e instituigiio permanente, essencial fungiio jurisdicional do Estado, incumbindo;
ordem juridica, do regime democratico e dos interesses sociais e individuais indisponiveis (CF, I
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ESTADO DO CEARA
MINISTERIO PUBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

3.3. 0 Ministerio Publico do Estado de Ceara, atraves do Centro de Apoio
Operacional da Infancia e Juventude - CAOPIJ, obriga-se a:
a) articular a rede de protegao da infancia e juventude do municipio de Fortaleza;

b) receber formularios de inscric;6es e repassa-Ios para a ESMP;

c) disponibilizar transporte terrestre para docentes convidados.

d) dar visibilidade ao Projeto Promotores Juvenis at raves da mfdia.

e) acompanhar e monitorar a realizagao do Projeto.

cLAUSULA QUARTA - OA OOTACle

ORCAMENTARIA

4.1 Nao haven~ repasse de verbas entre as partes.

CbAUSULA QUINTA - OA VIG~NCIA
5.1. 0 presente Termo de Cooperagao Tecnica tera vigen cia de 24 (vinte e quatro)
meses contados a partir de sua assinatura.

C[AYSULA SeXTA -

DA PUBLICACAO

6.1. A PGJ cabera providenciar a publicagao de extrato deste Termo no Diario da
Justiga do Estado do Ceara, em obediencia ao disposto pela Lei.

CLAUSULA SETIMA - DO FORO
7.1 As partes elegem 0 foro da comarca de Fortaleza - CE, como 0 (mico
competente para dirimir quaisquer duvidas oriundas deste Termo de Cooperagao,
com expressa renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

cbAusut;A

QITAVA ....1)1$.PO$.ICQeS GERAIS

8.1. Os casos omissos serao solucionados de comum acordo entre as partes.

o

Ministerio Publico e institui($ao permanente, essencial a fun($ao jurisdicional do Estado, incumbindodefesa da
ordem juridica, do regime democratico e dos interesses sociais e individuais indisponiveis (CF art. 127)
'._
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8.2. A tolenlncia de uma das partes quanto ao descumprimento de qualquer
obrigagao pela outra parte nao significara renuncia ao direito de exigir 0
cumprimento da obrigagao, nem perdao ou alteragao do que foi aqui estabelecido.

E por estarem assim justos assinam 0 presente instrumento em 3 (tres) vias de igual
teor e para um so fim de direito, na presenga das testemunhas adiante nomeadas,
que a tudo assistiram, na forma da lei.

Fortaleza, --,'::z.

de

de 2013.

\~(_"ti.;o

Alfredo ~..:.
..ICZ' DO de Holan a
Cava!Yante MACHADO
Pro~dor-Geral
de Justiga
,.;._/ do Estado do Ceara

TESTEMUNHAS:

Nome:
Nome:

o
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Ministerio Publico e institui<;iio permanente, essencial
fun<;iiojurisdicional do Estado, incumbindo-Ihe a defesa da
ordem juridica, do regime democriitico e dos interesses sociais e individuais indisponiveis (CF, art. 127)

Disponibiliza"ao:

Quarta-felra,

Caderno

29 de Malo de 2013

1: Adminlslralivo

Fortaleza, Ano III - Edl!;iio 730

a servidora
PRISCILA TADDEO FERNANDES TAVORA,Analista
Judiciaria, matricula 5082, para substituir a Diretora de
Secretaria desta vara, ANTONIA VILACI DO NASCIMENTO, matricula 201689, a partir do dia 10 de junho de 2013 e enquanto
perdurar 0 seu afastamento, raz~o de suas ferias a serem usufruldas a partir do reterido dia, bem como durante suas licenyas,
faltas e eventuais impedimentos, restando igualmente revogadas todas as disposiyOes em contra rio.
Decima Setima Vara Civel da Comarca de Fortaleza, aos 28 (vinte e oito) de maio de 2013.
ANTONIO FRANCISCO
Juiz de Direito

PROCURADORIA

PAIVA

GERAL DE JUSTICA

AVISO DE LlCITAc;:Ao
PREGAO ELETRONICO N° 030/2013
PREGAO ELETRONICO N° 030/2013 - Procuradoria Geral de Justica do Estado do Ceara. OBJETO: Registro de Preyos
para futuras e eventuais aquisiyOes de divis6rias, forros, persianas e acess6rios para as unidades do Ministerio Publico Estadual
do Ceara na Capital e Regi~o Metropolitana, incluindo instalayao e garantia tecnica, conforme especificayoes e estimativas
de quantidades contidas no ANEXO I - TERMO DE REFERJ::NCIA do Edital. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS:
No endereyo www.licitacoes-e.com.br.
ate 12/06/2013 as 09:00 horas (horario de Brasilia/DF). OBTENCAo DO EDITAL: No
endereyo acima au no site www.pgLce.(]ov.br. INFORMACOES PELO(S) TELEFONE(S): (Oxx85) 3488-7788, no horllrio das
08:00 as 17:00 horas. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. 29 de maio de 2013. Pregoeiro CPLI
PGJ.

PORTARIA N° 2926/2013
o DOUTOR ALFREDO RICARDO DE HOLANDA CAVALCANTE MACHADO, PROCURADOR-GERAL
DE JUSTI<;:A DO
ESTADO DO CEARA, no usa de suas atribuiyoes legais, na forma do artigo 26, inciso V, da Lei Complementar nO72, de 12 de
dezembro de 2008 (Lei Organica e Estatuto do Ministerio Publico do Estado do Cearll).
CONSIDERANDO que 0 servidor devera comunicar por escrito a Secreta ria de Recursos Humanos e em tempo habil, a
impossibilidade de comparecimento ao plantao, instruida a comunicayao com documentos que comprovem os motivos alegados;
CONSIDERANDO que em caso da impossibilidade de comparecimento ao plantao em determinada data, estara alterada a
escala para os dias subsequentes, com a servidor posieionado imediatamente ap6s a alterayao assumindo a data em aberto e
assim sucessivamente;
RESOLVE DESIGNAR os servidores relacionados no Anexo Unieo desta Portaria, para funcionarem nos Plantoes dos
Promotores de Justiya da Area Civel da Comarca de Fortaleza, das 9:00 as 15:00 horas, no mes de junho de 2013, em atividades
de suporte aos Promotores de Justiya, no horario acima estipulado, conforme 0 cronograma estabelecido no referido anexo,
fazendo jus a compensayao de horas trabalhadas, nos termos da Resoluyao nO 002/2009, do Colegio de Procuradores de
Justiya.
Registre-se. Publique-se.

Cumpra-se.

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL

DE JUSTI<;:A, em Fortaleza, aos 27 de maio de 2013.

Alfredo RICARDO de Holanda Cavalcante MACHADO
Proeurador-Geral de Justiya
ANEXO UNICO DA PORTARIA N° 2926/2013
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TECNICO MINISTERIAL

TERMO DE COOPERACAo TECNICA
PARTES: Ministerio Publico do Estado do Ceara, atraves da Procuradoria Geral de Justiya e a Mudanya de Cena. DO
OBJETO: 1.1 0 presente Termo de cooperaCiio Tecnica tern por objeto conjugar esforc,:os e formalizar 0 apoio tecnico entre
as instituiyoes signatarias, visando a realizayao do Projeto Promotores Juvenis, que tem como objetivo geral contribuir para
o enfrentamento da explorac,:ao sexual de crianc,:as e adolescentes na Barra do Ceara, a partir do processo educativ~ e ludico
do Teatro F6rum para formac,:ao de 50 (cinquenta) Promotores Juvenis. 1.2 Constituem objetivos especlfieos deste Termo: a)
Garantir a participayao das crianyas e adolescentes na elaborac,:ao, monitoramento e avaliayao das pollticas de enfrentamento
da v!olencia sexual contra crianyas e adolescentes de Fortaleza; b) Promover a tematica do protagonismo infanto-juvenil.
VIGENCIA: 0 presente Termo de Cooperayao Tecnica tera vigen cia de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir de sua
assinatura. DATA DAS ASSINATURAS: 27 de maio de 2013. Alfredo RICARDO de Holanda Cavalcante MACHADO, ProcuradorGeral de Justiya do Estado do Ceara; Osmar de Sousa Araujo Filho, Presidente da Mudanc,:a de Cena. TESTEMUNHAS: 1-Vera
Helena Familiar da Silva. 2- Teresa Jacqueline de Mesquita Ciriaco.
TERMO DE COMPROMISSO

DE AJUSTAMENTO

DE CONDUTA

Publieac;:ao Ofieial do Tribunal de Justic;a do Estado do Ceara - Lei Federal

nO 11.419/06.

art. 4°

