
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS

PROTOCOLO DE INTENÇÕES QUE ENTRE SI CELEBRAM O CRA-MG E O CIEE/MG

O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS — CRA-MG. Autarquia
Federal sediada em Belo Horizonte - MG, na Avenida Afonso Pena. n°. 981, 1° andar — Centro
—301 30-002 — Belo Horizonte/MG, CNPJ no. 16.863.664/0001-14 na pessoa de seu presidente
ADM. JEHU PINTO DE AGUILAR FILHO

— ORA-MO n°. 011260/D. doravante denominado
CRA-MG. e o CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DE MINAS GERAIS -

CIEEIMG, Associação de direito privado. Entidade Beneficente de Assistência Social, com sede
á Rua Célio de Castro. n°. 79. bairro Floresta — Beio Horizonte - MC. inscrito no CNPJ sob o
n°. 21 .728.779/0001-36. doravante denominado CIEE)MG, neste ato representado por seu
SUPERINTENDENTE.EXECUTIVO, PROF. ANTÔNIO CARLOS DIAS ATHAVDE. observados
os termos da Lei Federal n°. 11.788/06 firmam o presente Protocolo de intenções, mediante as
cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO:

O presente Protocolo de Intencões tem por finalidade estabelecer condições para a
cooperação mútua instilucional entre o CRA-MG e o CIEE/MG.

Parágrafo primeiro: O CIEE/MG propiciará ao CRA-MG os benefícios de seus programas.
extensivo aos seus membros registrados adimplentes, em especial o de estágio e o de
aprendizagem, mediante condições estabelecidas neste instrumento.
Parágrafo segundo: Os membros registrados adimplentes do CRA-MG poderão executar os
programas. por meio da celebração de convênio de Membro Cooperador diretamente com o
CIEEIMG. no qual serão estabelecidas todas as condições de operacionalízação destes.
Parágrafo terceiro: O CRA-MG disponibhizarã cc seus serviços ao CIEEJMG, de acordo com
as premissas deste Protocolo.
Parágrafo quarto: O CIEE/MG e o CRA-MG acordam em apoiar os projetos e os programas
de ambas as Entidades, mu:uanente, em todo estado de Minas Geras.

CLÁUSULA SEGUNDA— DAS OBRIGAÇÕES DO CIEE/MG:

Para cumprir o estabelecido na Cláusula ia caberá ao CIEE/MG:

a) Prestar apoio institucional ao CRA-MG. promovendo e divulgando o seu trabalho perante
os seus parceiros e ao públiun em geral. por meio de seus veículos de comunicação.
mediante estudos e aprovação prévia do material de divulgação

b) Promover a apresentação de todos os seus programas aos registrados adimpientes do
CRA-MG, explicitando os aspectos legais e operacionais dos mesmos.

c) Celebrar Convênio de Membro Cooperador com os registrados adimplentes, que se
interessarem pela execucão dos programas. —:‘j

CONSELHO REGIONAL DE ADMiNISTRACÃO DE MINAS GERAIS \Yf½itt iy3Av Oiagano vcPe 233 LoL’es 3tr Hcrzcnte. L’G. CE SG 155 ‘1 \ N. %.Te 321B-5r7 yw.eram or’ lçj,rpj’crama.org br



.-

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS

d) Prestar ccnsultoria aos Registrados adimplentes do CRA-MG quanto ao ajuste e

adequação das condições de operacionalização dos programas de acordo com a

necessidade e realidade destes, acordadas em instrumento de convêno próprio.

e) Disponibilizar espaço para atividades Institucionais, prevíamente acordado com o CRA

MC.

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DO CRA-MG:

Como forma de cooperação, o CRA-MG se compromete a:

a) Prestar apoio institucional ao CIEE/MG promovendo e divulgando o seu trabalho perante

os seus registrados adimplentes e ao públ.oo em geral! por meio de seus veículos de

comunicação, mediante estudos e aprovação prévia do material de divulgação.

b) Disponiblizar, quando solicitado, o material com o único fim de divulgação dos programas

desenvolvidos pelo CIEE/MG;

c) Disponibilizar espaço para atividades institucionais, previamente acordado com o

CIEE/MG.

d) Conceder vagas para cursos. seminários ou palestras/eventos para os funcionários do

CIEE/MG, sem ônus.

CLAÚSULA QUARTA — DAS OBRIGAÇÕES DOS REGISTRADOS ADIMPLENTES DO

CRNMG:

Para cumprir o estabelecido na Cláusula ?, caberá aos registrados adimolentes:

a) Apresentar comprovante de regularidade junto ao CRA-MG para usufruir dessa

parceria.
b) Celebrar termo de convënio de Membro Cooperador com o CIEE/MG assumindo todas

as condições estabelecidas no referido instrumento, caso seja de seu interesse.

CLAÚSULA QUINTA — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

As condições previstas neste instrumento não implicarão em quaisquer ônus para o CRA-MG e 4
paraoClEE/MG.

Parágrafo Primeiro: os Registrados Adimpientes lo CRA-MG que firmarem convênios para a

administração dos programas de estágio e aprendizagem, na forma desse instrumento, farão

jus às condições especiais concedidas pelo CIEE/MG.

Parágrafo Segundo: O CRA-MG ficará responsável. exclusivamente através dos seus

de comunicação, pela divulgação dos benefícics oferecidos pelo ccnvénic firmadc qoí

CIEE/MG, a saDer: informativos eletrõnicos, site do Conselho (www.cram zuzj, envi* -,
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mau marketing. senco que qualquer divulgação deverá ser previamente analisada e aprovada

pela área de Desenvo’vimento Institucional do CIEE/MG

CLÁUSULA SEXTA — DA VIGÊNCIA:

O presente Protocolo de Intenções terá vIgência por prazo de 24 (vinte e quatro) meses.

modificáveis a qualquer tempo, e desde que haja mútua concordância das partes convenientes,

mediante formalização de Termo Aditivo.

CLÁUSULA SÉTIMA — DO FORO:

Fica ele!to o foro oa Comarca de Belo Horizonte, para dirimir quaisquer

Protocolo de Intenções.

conflitos deste

E por estarem justas e concordes. as partes assinam o presente. em duas v as de igual teor.

P R E SI D,jj_
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CENTRO DE INTEGRAÇAO MPRE -ESCOLADE MINAS
11TÔNIO CARLOS DIAS ATHAYDE
SUPÉRINTENDENTE-EXECUTIVO

Nome: rw

Função: Citjt dt in*
CPF: QcZI 093. 4& b

Belo Horrzonte (MG), 11 de setembro de 2019.
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