
MINrsrERro punr,ico Do cnlnA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIQA

cottvEtlo No \5 tzott, QUE
ENTRE sr ceLeeRAM o nalusrEnto
pUeltco Do EsrADo Do cEARA E A
AssocrAgAo BRASILEIRA Dos
MAGISTRADOS, PROMOTORES DE
JUSTT9A E DEFENSORES PUBLICOS
DA INFANCIA E JUVENTUDE - ABMP,
oBJETTvANDo A coNstcnngAo em
FOLHA DE PAGAMENTO
coNTRUrautg6es soctAts
ASSOCIADOS DA ABMP.

O Minist6rio Priblico do Estado do Gear6, por interm6dio da Procuradoria Geral de
Justiga do Estado do Cear5, inscrita no CNPJ no 06.928.790/0001-56, com sede d Rua
AssungSo, 1100 - Jos6 Bonif6cio, nesta capital, doravante denominada simplesmente
PGJ, neste ato representado pela sua Exma. Sra. Procuradora-Geral de Justiga, Dra. Maria
do Perp6tuo Socorro Franga Pinto, identidade funcional no 189, inscrita no CPF no
324.556.233-00, de um lado, e do outro a Associagio Brasileira dos Magistrados,
Promotores de Justiga e Defensores Priblicos da lnfincia e Juventude (ABMP), inscrita
no CNPJ no 00.246.533/0001-58, situada no Logrador SGAN909, s/n, bloco C, sala 55, CEP
70.790-090, Brasilia-DF, doravante denominada simplesmente ABMP, neste ato
representada por sua Presidente Helen Crystine Corr6a Sanches, brasileira, Promotora de
Justiga - SC, portadora do RG no 26715244, inscrita no CPF no 887.823.609-87, residente e
domiciliada na Avenida Luiz de Cam6es, no 91 1, Lajes - SC, tendo em vista as an6lises e
manifestag6es de vontade de ambas as Instituig6es, celebram, entre si, o presente
CONVENIO, mediante as cl6usulas e condig6es seguintes:

O presente CONVENIO tem por objeto o estabelecimento de cooperag6o cientifica e cultural
entre os participes no sentido de promover o aprimoramento do sistema de justiga para
garantia de direito de criangas e adolescentes de modo a constituir uma refer€ncia na
reflexSo, articulagdo e desenvolvimento do sistema de garantia de direitos de criangas e
adolescentes.

O Minist6rio Prlblico 6 instituigio permanente, essencial A fungio jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
juridica, do regime democr6tico e dos interesses sociais e individuais indisponiveis (CF, art.'127)
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CLAUSULA SEGUNDA * DAS ATRIBUIGOES E OBRIGAGOES

l- compete ao MlNlsTERlo PUBLtco:

a. Autorizar o desconto, parceladamente ou em cota 0nica, mediante consignagSo em
folha de pagamento, de anuidade de membros da instituigSo associados d ABMP,
atualmente fixada em R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), respeitando, contudo,
eventual reajuste desse valor;

b. Repassar os valores das anuidades, via corresponddncia eletr6nica com autoria
certificada (e-mail funcional), no prazo de 15 (quinze) dias, para a conta corrente de
titularidade da ABMP (Banco do Brasil - 001, Ag6ncia 4223-4, ClCl no 6083-6).

ll - Compete i AssociagSo Brasileira dos Magistrados, Promotores de Justiga e Defensores
P0blicos da Infincia e Juventude - ABMP:

a. Auxiliar os membros do Minist6rio P0blico associados na articulagSo e
desenvolvimento do sistema de garantia e direitos da crianga e do adolescente,
mediante ampliagSo do acesso ao sistema de justiga;

b. Promover a atuagSo qualificada, integrada e articulada entre Promotores de Justiga,
Magistrados e Defensores Pfblicos da InfAncia e da Juventude sob a perspectiva do
principio da protegSo integral;

c. Realizar congressos e semin6rios de interesse dos associados e demais atores do
sistema de garantias;

d. Disponibilizar aos associados publicag6es de revistas especializadas, teses e
experiEncias referenciais, com selo do Conselho Editorial da AssociagSo;

e. Promover articulagio com associag6es cong6neres em Ambito supranacional,
visando a um maior intercAmbio que possa viabilizar aprimoramento da Justiga da
InfAncia e Juventude;

f. Comunicar a PGJ sobre os pedidos de desfiliagio de associados, para que cessem,
de imediato, os efeitos da adesSo ao desconto em folha de pagamento.

No prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicagio deste instrumento no Di6rio da Justiga do
Estado do Cear6, a Procuradora-Geral de Justiga e a Presidente da ABMP tomarSo as

O Ministdrio Priblico 6 instituig6o permanente, essencial d fungio jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurfdica, do regime democratico e dos interesses sociais e individuais indisponiveis (CF, atl. 127)
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providencias, no ambito de suas respectivas atribuig6es, para a efetiva implantagSo do ora
conveniado.

Para a implementagSo deste CONVENIO, cada participe, no Ambito de suas respectivas
atribuig6es, proporcionar6 o local pertinente ao seu desenvolvimento.

O servigo conveniado serd prestado sem qualquer 6nus d PGJ e a ABMP, sendo facultada a
qualquer das partes celebrantes a solicitagio de relat6rios e prestagSo de contas pertinentes
para o bom cumprimento do presente conv6nio.

O prazo de vigOncia deste CONVENIO e de 60 (sessenta) meses contados da data de sua
publicagSo no Di6rio da Justiga do Estado do Cear6, respeitado o lapso de implantagio de
que trata a cl6usula quarta para a exig6ncia de qualquer prestagSo aos convenentes.

Par6grafo rinico. A vigdncia deste CONVENIO pode ser prorrogada pelos participes, atrav6s
de Termo Aditivo, segundo o disposto na Lei n' 8.666/93.

| - Qualquer dos convenentes poder6:

denunciar este CONVE]T|IO mediante o envio de notificagSo escrita ao outro, dando-
se por configurada a resiligSo unilateral ap6s 30 (trinta) dias do seu recebimento
atestado por contraf6, lapso de tempo em que subsistem vigentes e inalterados os
termos e condig6es do presente documento;

rescindir este CONVENIO, independentemente de pr6via notificag6o, no caso de n5o
observAncia de suas normas pelo outro participe;

c. rescindir este CONVENTO pela superveniEncia de qualquer norma legal ou fato
administrativo que o torne formal ou materialmente inexequivel;

d. propor alterag6es com a finalidade de aprimorar o cumprimento dos objetivos do
presente CONVENIO, as quais s6 se reputardo v6lidas se tomadas nos termos da lei
e, expressamente, em Termos Aditivos que, uma vez assinados pelos convenentes,
ao presente se aderirSo, passando a integr6-lo.

O Ministerio Priblico 6 instituigeo permanente, essencial i fungio jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
juridica, do regime democritico e dos interesses sociais e individuais indisponiveis (CF, arl. 127l,
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ll - Os participes poderSo, de pleno direito, a qualquer tempo, por m0tuo acordo, proceder
ao distrato deste CONVENIO.

| - O presente CONVENIO rege-se pelas disposig6es expressas na Lei n'8.666/93 e pelos
preceitos de direito p0blico, aplicando-se-lhe, supletivamente, os principios da teoria geral
dos contratos e as disposig6es de direito privado correlatas, ficando os casos omissos a
cargo de resolugSo, pelos convenentes, i luz da referida lei, da analogia, dos costumes e
dos princlpios gerais do direito.

ll - Em face de casos omissos e de situag6es n6o previstas neste instrumento, bem como
diante de drividas suscitadas na execugSo e interpretagSo da presente avenca, os participes
empregardo todos os seus esforgos na busca de solug5o consensual, recorrendo, se
necess6rio, i mediagSo.

Fica eleito o foro da Comarca de Fortaleza, Capital do Estado do Cear6, para dirimir
quaisquer quest6es oriundas da execugSo deste CONVENIO.

E assim, por estarem os convenentes devidamente ajustados, lavrou-se o presente TERMO
DE CONVENIO em 03 (tr6s) vias de igual teor, forma e finalidade, que ser6o assinadas por
seus representantes e pelas testemunhas a seguir discriminadas.

Fortafeza, 27 de julho de 2011.

Procuradora-Geral de Justiga do Estado do Cear5

Testemunhas:

Ss=, Ss( si. :  .3i
0 1 . CPF

02. CPF 8q,1. i tatt . { Lrl '-{ i-

O Minist€rio Publico 6 instituigao permanente, essencial d fungao jurisdicional do Estado, incumbindoJhe a defesa da ordem
juridica, do regime democrdtico e dos interesses sociais e individuais indisponiveis (CF, aft. 1271
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PROCURADORTA GERAL DE JUSTIqA

ATO Ne ?45f2411

A DOUTORA MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRANQA PINTO, PROCURADGRA_GERAL DE JUSTIQA, NG UsO dE SUAS
airibuigdes legais, na forr*a do art. 26, inciso XXXll, dc o art. 50. $ 2c, da Lei Complemeniar *a 72i2AO8, de 12 de dezembro de

2O08 - Lei OrgSnica e Esiaiu:o do Minist€rio Priblico dc Estado do Cear6.
CCNSIDERANDO a decisSo do Coldgi* de Procuiaderes de Justfga erir Sessdo Exiraordin.iria reafizada no dia f 6i12i2r'r11,

de eleger, por maioria dos yoianies, o Dr. MARCOS TIBERIO CASTELC AIRES. para c cargo de Corregedor-Geral Co lviinist€riei

Priblicc do Es:ado do Cear6, corn mandaio de 02 idais) afics. nc pericdo de 28 de dezer:rbro de 2011 a 27 de detet:'ltrto Ce 2,113;

RESOLVE NOMEAR O(A) DR. MARCOS TIBERIO CASTELO AIRES. Procurador de Just iEa para o cargo de Corregedor-

Geral  do h, ! in ist6r io P*bl ico.
Reglstre-se. Fubtaqu€-se. Cumpra-se.
GABINETE DC PROCURADOR-GERAL DE JUSTISA. err Fcrtaleza. aos 2C de dezembro de 2C11.

tutARIA DO PERPETUO SOCORRO TRANCA PINTO
Procuradora-Geral de Justica

EXTRATC DO 1'ADITIVG AO CONTEATO NO O9OJ2O1OJCPLJFGJ CELEBRAE}O ENTRE C ESTADO DO CEARA. ATRAVES

DA PROSUFADOR|A GERAL llE JUSTTSA E A EUPRESA ilCKET SERV$OS SlA.

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA.

CONTRATAOA: TICKET SERVtgOS SJA.

DAS ALTERACcES: r . r  O PRESENTE AD|TTVO TEr* pOR ESCOFO PRORROGAR O PRAZO DF V|G*NCtA POR MAiS

12 (DCIZE) MESES A GONTAR DE 01 .01 .2012_
1,2 AS DESPESAS FORAM INCLU|DAS NA PROPOSTA ORCAMENTARIA DO ANO DE 2012. NA CLASSIFICAQAO

15100C01.f l3.122.500.28250,22 -  FONTE DE RECURSO C0. ELEMENTO DE DESPESA 3390.39,

SIGHATARrcS: PROCURADORIA GFRAL DE JUSTICA I'"IARIA DO PERPETUC SOCORRO -RAiSQA PiNTO E TICKET

SERVTQOS SiA.

EXTRATO BE CONVENIO H" 13I20lt - PARTES: $inisieriQ P*blico d* Esiado do Ceari. Atrav6s da Procuradoria Geral de

Jusiiga {PGJi. e a Associagda Brasileira dcs }*{agislrados. trromoiores de Jusiiqa e Defenscres Piblicas da Infdncia e iuveniucle

iABMPi. DO OBJETO: O presente Conv€nio iBa,\ Fcr obieto o €stabelecimento de cooperaEic cieniifica e culiural e!11re os
pa*icipes no sentido de promover o aprlr:rora!'nento do sisiema de iusiiqa para garantia de direiio de cr;angas e adolescenies

de rnodo a consiituir uma referencia na reflexao, articuia$eo e desenvolvimenio do sistema de garaniia de direitos de criangas

e adolescent€s. FRAZO: o prazo de vlgdncia deste cqnven;c 6 de 6O ereses cor:i:dos da daia de sua publicagac ro Diilrio

de Jusiiga da Esiado do Cear6. DATA OAS ASSINATURAS: 2? Ce |ulha de 2811. tularie dc Perpetuo Soccffc Frenga Pinto.

Procuradora Geral de Justiga do Estado do Cearii: Helen Crystine CcrrS* Sanches. Presidenie da ABh4F. Tes:-emunhas: 1.- 2i

Marciana lsabely Mart ins Pereira.

RECCMENBAqAO H.o 1712t11- PGJJGAB

A BRA. ilARIA DO PERPETUO SOCORRO FRA'{qA PINTO. PROCURADORA GERAL DE JIJSTIEA DO ESIADO DO

CEARA. ccm observ*ncia nc 123. inciso lll. da Consli'luiqda iederal, e:rso de suas ai-rlbuiE*es legais. previstas fi3s ens. 1+,

inciso Xil. 27. parigrafo inico. inciso lV. da Lei Federal n.c $.625. de 12 de fevereirc de 1993. bem ainda, em consenSncia com

posicionamento juridico i6 fimado pelas {1.gJPrimeira e {2.a}Segunda P.omolorias de Justiga do }leio Ambiente e Planelamento

Urbano desia capiial, cujos iitulares tarnbem subscrevem a presenie Recomendagao. otrleiivando responder js indageqdes
feiias pela Ordem dos Minisiros Evangtilicos do Estedo do Ceari - ORi4ECE" nos aulos dcs Prccedimentos Adminisiralivos n cs

31538.12011-7 e 225S$,:2011-9. trarniiantes nesta Procuraderia Geral de Jusiiga do Ceari:

considerando que cornpeie ao Minist6rio Putrlico a deiesa da orderir juridica e Ccs inieresses sociais(ari. 127. capul. dt

considerando aue 6 fungSo institucional do Minist6rio Prlblico zelar pelo efetivo respeito dos poderes pub'licos e dos servigcs

de relevdncia priblica aos direiios assegurados na ConsiiiuigSo Federai{ad. 129, ll. da C-F.};

ccnsiderando que a lvlagna Cana Constitucionai PSiria €r:giu il caiegoria de bern de usc camurn aJ* slv:r s esss,nciaj d

saCia quatidade Ce vide o melo ambienie ecolosicamenie equilibrado, impondo o dever de defende-lo e preservil-lo ao poder
pibf ico e i  cole i iv idade(ar1.225,  caput.  da C.F. l r

ccnsiderandn que, por forga de comaldo constilucional. as ccndu'ias e aiividad€s consideradas tesivas 30 rneic

ambienie suleitarSo os infralores, pessoas fisicas ou iuridic3s, p*blicas ou privades. a sa*gdes pe*ais e a.jrilinisiraii"*as.

;*dependentemente da obrigaqSo de reparar o dano causadoia.l. 225. € 3-5, da C.F.i.

considerando que o Minlsterio Piblico iem legiiimidade psra adotar medidas adrainisirativas ou judiciais em defesa do meio

ambienie{Lei Federal n.o I 625/93. in ar,l.. 27, incisos I usque lV);

csnsiderando competir ao Ministerio Prlblico. no exercicio de suas alribuigdes instiiucionais na defesa dos direitos

assegurados na Magna Cada Consi i tuc ional ,  emi i i r  RECOMENDAQOES dir ig idas ao Poder Publ ico,  aos 6rg5os da AdministraqSo

Pubiicaqia OFciai dc Tribuna] de J:rstica do Eslada d+ Cea.a - Le! F€d€rai ns -1i.4i 9106. art. 4'


