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CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS

ACORDO DE COOPERAÇÃO

DO CONVÊNIO

O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS - CRA

MG. Autaquia redera sediada em Belo Horizonte - MG, á Avenida Olegário

Maciel. no. 1.233 — Lourdes — 30180.111— Beio Horizonta’MS. CNPJ n°.

16.863.664/0001-14 na pessoa de seu pres;den!e ADM. JEHU PINTO DE

AGUILAR FILHO — CRA-MG n°. 01-011260/D. doravante denominado ORA-MO.

juntamente com. o INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA E DA

TRANSPARÊNCIA — IDCT, com sede na cidade de Belo Horizonte, à Rua da

Bahia. 1033. 12c Andar — BaVro Centro, inscrito no CNPJ sob o n°

16.834.466/0001-18, doravante denominada IDCT, na pessoa do seu Diretor

Presidente. GUSTAVO COSTA NASSIF, resolvem firmar o presente ACORDO

DE COOPERAÇÃO mediante as seguintes cláusulas e condições:

CONSIDERAÇÕES A RESPEITO ACORDO DE COOPERAÇÃO

A importância de fomentar o esforço estratégico e conjunto entre órgáos públicos

e Organizações da Sociedade Civil — 050 -, sem fins lucrativos para fomentar o

desenvolvimento técnico dos agentes públicos.

A necessidade de uma estratégia de âmbito social baseada em preceitos de

direitos fundamentais da cidadania, da garantia da universalização do acesso a

serviços públicos essenciais e, especificamente. da ampliação da transparênca e

dc acesso à informação;

A importância de desenvolver, ampliar e aprimorar ações direcionadas ao

fortalecimento das lns:p:uições Democráticas, à fiscahzação da gestão púol;ca. ao

incentivo ac ccntrole social, ao tráfego de informações e ao ntercámoio de

experiências;
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A necessidade de fortalecimento, ampliação e articulação das relações

interinstitucionais para aprimorar a gestão pública;

A dimensão das dificuldades enfrentadas pelos entes públicos e que seu

enfrentamento propõe um novo enfoque na formulação de políticas voltadas para

o equacionamento dos desequilíbrios:

Que a superação dos desafios enfrentados pela sociedade requer o

estabelecimento de parcerias e a prática efetiva da cooperação entre as

instituições públicas e privadas das diversas esferas de governo e a sociedade:

Que presente instrumento a ser firmado entre o CRA-MG e o IDCT constitui-se

em um Acordo de Cooperação, entendido este como um acordo de vontades no

qual há identidade de interesse entre os convenentes;

Que Acordos de Cooperação firmados entre a Administração Pública e as

Organizações da Sociedade Civil - OSC, sem fins lucrativos, têm disciplina legal

própria, razão pela qual se torna obrigatória a aplicação das normas da Lei n°.

13.019/1 4;

Por isso, a Administração Pública está obrigada “ope legis” a seguir as

determinações legais para a realização de qualquer Acordos de Cooperação em

que figurem como partícipes a Administração Direta e Indireta, nesta última

incluídas as Autarquias e, consequentemente, os Conselhos, ao qual se inclui o

Conselho Regional de Administração de Minas Gerais — CRA-MO - com as

Organizações da Sociedade Civil — OSC -:

Que o projeto para a realização deste Acordo de Cooperação não contempla a

hipótese de repasse, para sua realização, de nenhum recurso financeiro pelo

CRA-MG e o IDCT, faltando da mesma forma a esse Acordo de Cooperação o

intuito de lucro entre as partes, ficando excluída a necessidade de realização de
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processo licitatório ou chamamento público, cabível nos casos de celebração de

outras avenças entre a Administração Pública e particulares.

CLAÚSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente Termo de Colaboração e Cooperação Técnica e

Operacionai firmado entre os participes o desenvolvimento de Programa que vise

o aprimoramento técnico e científico de agentes públicos e da sociedade civil em

geral em matérias de relevante interesse público mediante as seguintes

pretensões comuns:

1.1 desenvolver! elaborar e prover apoio operacional para implementação do

objeto do presente Acordo:

1.2 exercer a articulação interinstitucional, no âmbito estadual, para

viabilização do Acordo:

1.3 promover encontros entre os represen:antes dos participes, para execução

das ações necessárias à Implementação do Acordo:

1.4 acompanhar e avalar os resultados aicançados nas atividades

programadas. visando, quando necessário, à otimização e/ou adequação das

ações:

1.5 divulgar a formalização do presente termo no âmbito das instituições

participantes;

1.6 conduzir as atividades com eficiência e em consonância com as práticas

administrativas, financeiras e técnicas adequadas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

Para viabilizar o objeto e as metas deste instrumento, os padícipes se’

comprometem a:

2.1 INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA E DA TRANSPARÊN
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2.1.1. Organizar os encontros e cursos técnicos com o escopo de qualificacão de

agentes públicos e demais interessados e consultoria técnica em assuntos de

interesse das partes. planejados e disponibiizacos pelo IDCT;

2.1.2 Realizar a execução financeta da atividade educacional, técnica e de

consultoha;

2.1.3 Realizar a divulgação dos eventos envolvendo o presente termo;

2.1.4 Emitir os certificados para os participantes inscritos do CRAMG nos cursos

realizados, no prazo de três dias após o término do curso/encontro:

2.1.5 Informar, com antecedência mínima de 10 dias, os cursos programados

para rea ização na sede do CRAMG, e o quantitativo de vagas disponibilizadas

visando a divulgação do evento e a inscrição dos servidores e pa’teiros:

2.1.6 Oferecer instalações da Sede Educacional do IOCT para a realização dos

treinamentos técnicos em datas previamente agendadas:

2.1.7 Conceder 15% (quinze por cento) de desconto sobre a oferta de todos os

cursos oferecidos pelo seu Centro de Capacitação — CCAP-. além de toda oferta

de serviços técnicos e consultivos.

§ 10 O percentual de DESCONTO será concedido às empresas e profissionais

registrados adimplentes financeiramente (após apresentação ca Certidão de

Regularidade e da Carteira de Identidade Profissional) junto ao CRA-MG e

respectivos familiares (pais. cônjuge e filhos), funcionários, estagiários do

Conselho (após apresentação de documento que comprove vínculo) aptos e

interessados e que se enquadrem nas seguintes condições:

— Seja pessoa física e/ou jurídica devidamente registrada no CRA-MG,

funcionários diretos, prestacores de serviços;

II — Não possua débi:os. a qualquer momento, com o IDCT e ne. com o CRA

MG
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§ 2° O desconto referido no caput não se acumula aos outros integrantes de

promoções internas do IDCT, prevalecendo o maior desconto ou o escolhido pelo

beneficiário.

§ 3° O atraso no pagamento acarretará a supressão do direito de desconto.

§ 4° Cessará para o IDCT a obrigação de concessão de desconto. objeto desse

convênio, nos seguintes casos:

— Resc:são do oresente convênio:

II — Desligamento do profissional, por suspensão ou cancelamento de seu

registro. perante o CRA-MG;

III — Inadimpléncia do registrado/beneficiário perante o CRA-MG;

IV — Desligamento do funcionário perante o CRA-MG.

2.1.8 - O IDCT obriga-se a manter o CRA-MG salvo de qualquer responsabilidade

contra quaisquer processos, ações administrativas, cobranças surgidas em

decorrência da execução dos serviços, objeto deste acordo de cooperação:

2.1.9 - O IDCT é responsável por quaisquer danos causados diretamente aos

beneficiários mencionados na cláusula primeira deste contrato, decorrente de sua

culpa ou dolo na execução dos serVços prestaoos. não excluindo ou reduzindo

essa responsabilidade, a eventual fiscalização ou o acompanhamento pelo CRA

MG.

2.2 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS - CRA

MG

2.2.1 Oferecer nstalações do CRAMG para a realização dos treinamentos

técnicos em datas previamente agendadas:

§ 1° As partes poderão permutar seus espaços educacionais para curso e eventos

desta natureza. median:e prévia consulta e disponibilidade.

2.2.2 Auxiltar na divulgação dos eventos promovidos por meio da

este instrumento:
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§ jO Q CRA-MG ficará responsável, exclusivamente através dos seLls meios de

comunicação, pela divulgação dos benefícios oferecidos pelo IDCT nesse Acordo;

§ 2° O material de divulgação deverá mencionar o desconto para os beneficiários,

bem como conter a logo do CHA-MG. O material poderá ser divulgado quando

solicitado pelo IDCT previamente aprovado.

2.2.3 Disponibilizar informações sobre o cumprimento das ações sob sua

responsabilicade para implantação do presente Acordo;

2.2.4 Divulgar o IDCT sempre que reahzarem ações conjuntas:

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS AÇÕES COMPLEMENTARES

Na medida de suas possibilidades, os participes envidarão esforços conjuntos

para apoiar projetos que privilegiem iniciativas sociais que permitam troca de

informações com as diversas realidades sociais locais.

CLÁUSULA QUARTA — DAS CONDIÇÕES DE ACOMPANHAMENTO,

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

4.1.1 Todos os partícipes serão responsáveis pelo acompanhamento do projeto e

cumprimento do presente Termo, observando os prazos estipulados:

4.1.2 Os partícipes designarão os respectivos executores do presente Termo de

Coooeração Técnica e suas atribuições, sendo os estes responsáveis pela

execução. acompanhamento e cumprrnento.

CLÁUSULA QUINTA — DOS RECURSOS HUMANOS

O presente Termo não prevê a disponibilização de recursos humanos, devendo

cada partícipe utilizar de seu próprIo corpo funcional para alcançar os objetivos

definidos no instwnento.

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

O presente Termo não envolve transferência de recursos finaI;’%ntre os
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partícipes, visto que as despesas decorrentes correrão por conta das dotações

orçamentárias próprias, nada podendo ser exigido um do outro, em conformidade

com as responsabilidades assumidas neste instrumento e em eventuais termos

aditivos.

Parágrafo Único: o desempenho superveniente de atividades que

eventualmente requeiram repasse ou transferência de recursos de um partícipe a

outro implicará na elaboração de instrumentos específicos, a serem aprovados

pelos signatários do presente Acordo, observada a legislação em vigor.

CLÁUSULA SÉTIMA — DA RESPONSABILIDADE DOS PARTÍCIPES

Os partícipes respondem individualmente pelas responsabilidades assumidas,

inexistindo qualquer tipo de responsabilidade solidária ou subsidiária.

CLÁUSULA OITAVA - DA MODIFICAÇÃO E ADESÃO

Este Acordo de Cooperação poderá ser modificado a qualquer tempo, inclusive

para incluir novos partícipes e/ou intervenientes que atendam às exigências legais

para contratação com a Administração Pública, desde que com a anuência dos

atuais partícipes, por intermédio de termo aditivo.

CLÁUSULA NONA — VIGÊNCIA, DENÚNCIA E RESCISS6O

O presente Convênio vigorará por prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a partir da

sua assinatura, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes, mediante

termo aditivo, conforme as disposições do art. 57, da Lei n° 8.666/93, bem como.

denunciado pelos partícipes. a qualquer tempo. mediante comunicação escrita ao

outro com antecedência mínima de 30 (trinta) dias e formalização do respectivo

termo de extinção sem prejuízo do trâmite regular dos trabalhos em curso na

vigência do mesmo, bem como rescindi-lo no caso de descumprimento de

qualquer uma de suas cláusulas e condições.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO

Incumbirá ao CRAMG providenciar a publicação deste instrumento nq,s seus

veículos de comunicação.
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AUTARQUIA CFflAUA, A L 4./h. OO9/1965

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Os casos omissos serão resolvidos mediante acordo entre os partícipes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Belo Horizonte como competente para

dirimir quaisquer dúvidas deste nstrumento, com renúncia a qualquer outro, por

mais privilegiado que seja.

E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente Acordo de Cooperação em 2

(duas) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo qualificadas:

Be or[’ nt ‘‘ de ct-L2yçde 2019

n

CONSEL O , E ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS

ADM. JEHU PINTO ILAR FILHO — CR -MG no. 01-01 1260/D — PRESIDENTE

INSTITUTO DE DEFESA D AD NI E DA TRANSPARÊNCIA — IDCT

GUSTAVO COSTA ASSIF - PRESIDENTE

Testemyç

Nome: 3 eto
CC;

CPF: 9Qiffl/4- IY CPF: tt3.9GtG-
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