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PROCESSO N" 11227528-1

PROCURADORIA.GERAL DE JUSTICA

MEDngAO
PARANGABA.

CONVENIO NO T ! 12011 QUE ENTRE SI
CELEBRAM O TuTIIIISTERIO PUBLICO Do
ESTADO DO CEARA E O GOVERNO DO
ESTADO DO CEARA, POR INTERMEOIO OE
SEGRETARIA DA EDUCA9AO SEDUC,
oBJETTVANDOATNSTALA9AOEO
FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE

COMUNITARIA DA

O Minist6rio P0blico do Estado do Cear6, atrav6s da Procuradoria-Geral de Justiga, inscrita no
CNPJ n" 06.928.790/0001-56, com sede d Rua-AssungSo, 11OO - Jos6 Bonif6cio, hesta Capital,
doravante denominado simplesmente MINISTERIO POBLICO, neste ato representado poi sua
Procuradora-Geral de Justiga, Dra. Maria do Perp6tuo Socorro Franga Pinto, de um lado, e
do outro o Estado do Cear6, mediante a Secretaria da EducagSo, inscrita no CNPJ n'
07.954.51410001-25, com sede d Avenida General Afonso Albuquerque, s/n - Cambeba, nesta
Capital, doravante denominada simplesmente SEDUC, neste ato representada por sua
Secret6ria Estadual da EducagSo, Dra. Maria lzolda Cela de Arruda Coelho, resolvem
celebrar o presente CONVENIO, em decorrdncia do Processo Administrativo MP-CE no
2622512010-0, consoante as seguintes cl6usulas:

DO

Cl6usula primeira. O presente CONVENIO tem por objeto a conjugagSo de esforgos para a
instalagSo, manutengio e funcionamento do Nucleo de MediagSo Comunitdrria da Parangaba,
Fortaleza, Cear6, nos termos do Processo Administrativo n' 2622512010-0, da ResolugSo n'
0112007 do Egr6gio Col6gio de Procuradores de Justiga do Estado do Cear6 (Programa dos
N0cleos de MediagSo Comunit6ria do Minist6rio Publico do Estado do Cear5) e do art. 1 16 da Lei
n" 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como das suas posteriores alterag6es e de outros atos
normativos que vierem a ser editados para o fiel cumprimento da presente avenga.

Parfgrafo (nico. O N0cleo de Mediagdo Comunit6ria da Parangaba 6 a denominagSo do local e
do instrumento p0blico, sob a supervis5o do MINISTERIO PUBLICO, na pessoa do Promotor de
Justiga responsdvel, aplicado d pacificagSo social, ao fortalecimento das bases comunitirias, ao
pleno exercicio da cidadania e d prevengSo e solugSo de conflitos, como corol6rios de uma
prdtica integrada com a comunidade.

DA TNSTALA9AO, MANUTENqAO E FUNCTONAMENTO DO NUCLEO DE

ClSusula segunda. Para os efeitos deste CONVENIO, entende-se por:

O Minist6rio Pribl ico d inst i tuiqdo permanente. essencial d fungdo jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa
ordem juridica. do regime democriitico e dos interesses sociais e individuais indisponiveis (Cf . aft. lZ7)
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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA

$ 10- "lnstalag6o" - a colocagdo do imovel destinado ao Nfcleo de Mediag6o em perfeitas
condig6es para entrar em atividade, de acordo com a clSusula quarta - Obrigag6es da SgDUC.

S 2'. "llanuteng6o". - a realizagSo de todas as medidas necess6rias a conservag6o eperman6ncia do N0cleo de MediagSo no imovel destinado a este fim, bem como a adog6o dos
cuidados t6cnicos indispensdveis ao funcionamento regular e permanente dos equipamentos de
inform6tica (hardware e software), bens moveis, permanGncia de funcionArios e limpeza dopr6dio.

$ 30. "Funcionamento" - o provimento de todas as necessidades do N0cleo de Mediagio para
que. os *ryi99: tenham regularidade e atendam aos objetivos gerais e especificos dejineados
neste CONVENIO e na legislagdo correlata citada no caput da clSusula primeira.

Cl5usula terceira. Compete ao MINISTERtO pUBL|CO:

| - designar um servidor supervisor;

ll - estabelecer os modelos de expediente;

lll - recrutar, formar e nomear os mediadores, aprovando-os ou ndo (todos dispostos a atuar no
N0cleo de MediagSo com base na Lei do Voluntariado - Lei n" 9.608, de 18 de dezembro de
1998) .

lV - expedir resolug6es para o bom desenvolvimento do presente termo cooperativo e dirimir
evenluais omiss6es, para o bom andamento do projeto;

V - arcar com a manutengdo e com os consertos necess6rios ao mobili6rio que colocar i dispo-
sigSo do N0cleo de Mediag5o, a fim de guarnecer os servigos atinentes ao Programa dos Nucle-
os de Mediag6o Comunit6ria do Minist6rio P0blico do Estado do Cear6, pelo peliodo de vig€ncia
do presente CONVENTO;

Vl - arcar com a manutengSo e com os consertos necess6rios ao im6vel posto A disposigdo do
Nucleo de Mediagdo, a fim de guarnecer os servigos atinentes ao Programa dos Nricleos de Me-
diagSo Comunit6ria do Minist6rio P0blico do Estado do Cear6, pelo p-eriodo de vigdncia do pre-
sente CONVENIO;

Vll - arcar com as despesas de funcionamento do espago fisico destinado ao Nricleo de Media-
g5o, tais como fornecimento do material de expediente, equipamentos de inform6tica (hardware
e software), mobili6rio, limpeza e linhas telefonicas, pelo periodo de vig6ncia do presente CON-
VENIO;

O Ministerio Pirbl ico d inst i tuiqio permanente. essencial d fungdo.jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a delesa da
ordemjuridica. do regime democr5tico e dos interesses sociais e individuais indisponiveis (CF.art.127)
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Vlll - publicar, no Di6rio da Justiga do Estado, o resumo do presente CONVENIO, nos termos do
art. 61, par6grafo 0nico, da Lei n' 8.666/1993.

Cliusula quarta. Compete d SEDUC:
| - colocar d disposigdo do MINISTERIO PUBLICO o im6vel situado A Rua Julio Braga, 161 -
Parangaba, como medida de instalagSo do N0cleo de MediagSo Comunit6ria;

l l  -  ceder o uso do imovel situado d Rua Julio Braga, 161 - Parangaba, ao MINISTERIO
PUBLICO, para funcionamento do N0cleo de Mediaq6o Comunit6ria, pelo periodo de vigdncia do
presente CONVENIO;

DOS REGURSOS

ClSusula quinta. As despesas decorrentes do objeto do presente CONVENIO, concernentes i
instalag6o, d manutengdo e ao funcionamento do Nricleo de MediagSo Comunit6ria, correrSo d
conta de dotag6es pr6prias dos convenentes, devidamente discriminadas em seus orgamentos,
de acordo com as responsabilidades que cada qual assume neste termo, nio havendo previsSo
de transfer6ncia de recursos financeiros entre as partes.

DO PRAZO

Cliusula sexta. O presente CONVENIO terd vig6ncia, a partir da data da sua publicagSo at6 31
de dezembro de 2014, podendo ser rescindido de comum acordo entre as partes ou por
inadimplOncia de suas cl6usulas, na conformidade da legislagSo, bem como denunciado, por
escrito, com anteceddncia minima de 90 (noventa) dias.

Cl6usula s6tima. A alteragdo de qualquer das disposig6es estabelecidas neste CONVENIO
somente se reputar6 v6lida se tomada nos termos da Lei, e expressamente em Termo Aditivo
que ao presente se aderir6, passando a'fazer parte dele.

C16usula oitava. Qualquer das partes convenentes poderd denunciar este CONVIiNIO mediante
notificagSo escrita d outra parte, com a antecedOncia minima de 90 (noventa) dias;

DA LEG vEL E DO$ CA$OS OIUTSSOS

Cl6usula nona. O presente CONVENIO rege-se pelas disposig6es expressas na Lei n"
8.666/93, pelos preceitos de direito p0blico e pelas disposig6es de direito privado correlatas.

Par6grafo fnico. Os casos omissos ser6o resolvidos d luz da referida lei, recorrendo-se d
analogia, aos costumes e aos princlpios gerais do direito.

O Mini*r io Ptibl ico d inst i tuiqao permanente. essencial d fungdo.iurisdicional do Estado. incumbindo-lhe a defesa da
ordem juridica, do regime democr6tico e dos interesses sociais e individuais indisporriveis (2F. art. 127)
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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA

Fica eleito o foro da Comarca de Fortaleza, Capital do Estado do Cear5, para dirimir quaisquer
quest6es oriundas da execugio deste CONVENIO, afastado qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

! j._.jn, qor estatem as partes interessadas devidamente ajustadas, lavrou-se o presente
CONVENIO, em 03 (tr6s) vias de igual teor, forma e finalidade, as quais serdo assinadas pelos
representantes das partes e pelas testemunhas abaixo indicadas.

Testemunhas:

1 .

2 .

Fortaleza, 14 a" Sertcnnb.o de 2011.

wa"J-_*
MARIA IZOLDA CELA DE ARRUDA COELHO

Secret6ria da EducagSo do Estado do Cear6

cPF *13. '130. tG3 -  sJ

O Ministdrio Priblico 6 instituigdo permanente, essencial d t'ungdo jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem juridica. do regime democr6tico e dos interesses sociais e individuais indisponiveis (CF, art. 127)

Procuradora-Geral de Justiga do Estado do Cear6



Dlsponibilizagao: Quarta'foira, 28 de setembro de 2011 caderno i: Administrativo Fortaleza, Ano ll - Edigao 324
JqK'o"
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365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS, PODENDO SER PRORROGADAS NOS TERMOS DA LEI 8.666/93 E SUAS
nlrenngoes E DESDE QUE SEJA coMpRovADo euE o pREQo ATNDA sEJAM vANTAJosos FTNANcEIRAMENTE.
cASo HAJA INTERESSE DA coNTRATANTE, o coNTRATADo pooeRA sER REsctNoroo nru1Es Do pRAzo oRAESTABELECIDO MEDIANTE nvtso pnEvto coM ANTEcEDENcIA DE 3o(TRINTA) DIAS, sEM euALeuen onus pnne nPGJ..

Dos REcuRsos oRCAMEtttARtos: o oBJETo DESTE coNTRATo seRA pRco poR coNTA DE DorAQAooRQAMENTARIA DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIQA, A COrurR DA CLASSIFtCngAo: r sr ooo ot.oz.tzz.qoo.25023.22,
ELEMENTO DE DESPESA 3390.39 . FONTE DE RECURSO OO

slGNATARlos: MARIA Do PERPETUo socoRRo FRANEA ptNTo pRocuRADoRA GERAL DE JUSTI9A E MBMSEGURADORA S/A

ExrRATo Do coNTRATo DE LocAeAo No 043/2011/cpL/pGJ euE ENTRE sl FAZEM, pARA o FtM euE NELE sEDECLARA DE uM LADO o EsrADo oo CEARA, nrnlvEs DA pRocuRADoRlA GERAL DA JUsrrgA E, DE ourRo,
LUIZIANE MAR]A MONTEIRO LACERDA DE ALENCAR

locerAnlo: pRocuRADoRtA GERAL DA JUsilgA

LOCADOR: LUIZIANE MARIA MONTEIRo LACERDA DE ALENCAR

oBJETo: LocAQAo oe tudvet DE PRoPRTEDADE Do LocADoR, LocALtzADo No ENDEREq9 supRA, coM
PNOPoS O DE ABRIGAR AS PROMOTORIAS DE JUSTIQA DA COMARCA E O DECON

DO VALOR DO CONTRATO: O VALOR DOALUGUEL MENSAL LIVREMENTE CONVENCIONADo, NESTA oRTn, E oe R$
5.000,00 (c tNco MtL REATS). .

DA vlGENclA: o coNTRATo rERA PRMO oE vteExcrn DE 24 MESES coM pRevrsAo pARA tNtclAR EM
01.10.201't, ToDAVIA, o lNlclo oR vtcEuclR ptcnnA coNDrcroNADAAo REpAssE DE lNFoRnangAo PRESTADA poR
REPRESENTANTE DO MP DO CRATO/CE DE QUE A REFoRMA DE RESPoNSABILIDADE oo pnbpnITTAnIo IA ToI
CoNcLUIDA.

Do$ REcuRsos oRgAMEHtAntos: o oBJETo DESTE coNTRATo SERA pAGo poR coNTA oe oorngAo
oRgAMENTARIA DA PRocuRADORtA GERAL DE JUslgA, A coNTA DA cLASSIFtcAQAo: 15100001.03.122.400 .2s023.22,
FONTE DE RECURSO OO, ELEMENTO DE DESPESA 3390.36

stellrARlos: MARIA Do PERPETUo socoRRo FRANqA ptNTo pRocuRADoRA GERAL DE JUsIgA E LUIztANE
MARIA MONTEIRO LACERDA DE ALENCAR

EXTRATo oe coxvEttto N' 11/2011 - PARTES: Minist€rio P0blico do Estado do Ceard e o Governo do Estado do Ceard,
por intermedio da Secretaria da Educagfio (SEDUC). DO OBJETO: o presente convdnio tem por objeto a conjugagdo de esforgos
para a instalageo, manutengao e funcionamento do ruucleo DE MEDtAgAo coMUN|TARIA DA PARANGABA, Fortaleia,
Ceard, nos termos do Processo Administrativo No 2622512010-0 (Programa dos Nucleos cle Mediagao Comunitaria do Ministerio
P0blico do Estado do ceare) e do ari. 116 da Lei ne 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como das suas posteriores alterag6es e
de outros atos normativos que vierem a ser editados para o fiel cumprimento da presenle avenga. par6grafo Unico. O NUCLEO
DE MEDIA9AO COMUNITARIA DA PARANGABA 6 a denominagao do locat e do instrumento prlbtico, sob a supervisao do
Ministdrio Ptblico, na pessoa do Promotor de Justiga responsevel, aplicado d pacificagdo social, ao fortalecimento das bases
comunitarias, ao pleno exerclcio da cidadania e a prevengao e soluqao de conflitos, como corolerios de uma pratica integrada
com a comunidade. PRAZO: o presente convenio ter6 vigdncia a partir da data da sua publicagao at6 31 de clezembro de
2014, podendo ser rescindido de comum acordo entre as partes ou por inadimplencia de suas clausulas, na conformidade
da legislageo, bem como denunciado, por escrito, com anteced€ncia minima de 90 dias. DATA DAS ASSIilATURAS: 19 de
setembro de 2011. Maria do Perpeluo Socorro Franga Pinlo, Procuradora Geral de Justiga do Estado do Ceara; Maria lzolda
Cela de Arruda Coelho, Secretdria da Educagao do Estado do Ceard: 1) Tereza Jacqueline de Mesquita Cirlaco. 2) Maria lvonete
Batista Albuquerque.

PROVTMENTO No 1 04/20,t1

A DOUTORA IIIARIA DO PERPETUO SOCORRO FRAN9A PINTO, PRocURADoRA.GERAL DE JUsTIgA Do EsTADo
DOGEARA,nousodesuasa t r i bu ig0es lega i s ,na fo rmadoar t . 26 , i nc i soX lX ,a l i neag ,  da le iT2 t200B ,de l2dedezembrode
2008 - Lei Organica e Estatuto do Minist€rio Publico cto Estado do Ceare,

REsoLvE DESIGNAR o (A) DRA. MARTA DE FATTMA soAREs coNgALvEs, procurador (a) de Justiqa, para sem
prejulzo de suas atribuigoes, representar o Ministerio Priblico junto ao Nucleo de Processos Adminislrativos e procedimentos
Disciplinares do Minist€rio P0blico do Estado do Cear6, no periodo de P|AW2O11 a 11t1012011 , em face das ferias do
Procurador(a) de Justiga, DR. MARCOS TIBERIO CASTELCFAIRES, sem 6nus para a procuradoria-Geral de Justiga.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIQA, em Fortaleza, aos 12 de setembro de 2011.

MARTA DO PERPETUO SOCORRO FRANCA ptNTO
Procuradora-Geral de Justiga

PROVTMENTO No 107120{{

A DoUToRA MARIA Do PERP€Tuo socoRRo FRANCA ptNTo, pRocuRADoRA-cERAL DE JUsT|gA, no uso de
suas atribuigoes legais, na forma do art. 26, inciso XXXll, da Lei Complementar no 7212008, de 12 de dezembro de 2008 - Lei

Publ icagSo Of ic ia l  do Tr ibunal  de Just iga do Estado do Cear i  -  Lei  Federal  no 11.419/06,  ar t .40


