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coNVCNro N" gbJzotz

TERMo DE coNvEtlo euE ENTRE sl
cELEBRAM O MINISTENIO PUBuCO DO
ESTADo oo ceanA e A soctEDADE
UNIVERSITARIA DE DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONALIZANTE - SUDEP, PARA
OS FINS QUE NELE SE DECLARAM.

O Minist6rio Priblico do Estado do Cear6, atrav6s da PROGURADORIA GERAL
DE JUSTI$A, inscrita no CNPJ-MF sob no 06.928.790/0001-56, com sede na Rua
Assungio, 1100, Jos6 Bonif6cio, nesta capital, doravante denominado simplesmente
ilINISTERIO PUBLICO, neste ato representado pelo Procurador-Geral de Justiga, Dr.
Alfredo RICARDO de Holanda Cavalcante MACHADO, de um lado, e de outro a
SOCIEDADE UNIVERSITARN DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONALIZANTE
S/S LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n" 04.676.403/0001-06, com sede na Rua
Matos Vasconcelos, no 1626, Damas, neste ato representada por seu Diretor Gera,l
Dr. Francisco Pessoa Furtado, brasileiro, professor universit6rio, inscrito no CPF no
020.830.003-15, portador do RG no 251.311 - SSP/CE, daqui por diante denominlda
simplesmente SUDEP, resolvem celebrar o presente CONVENIO DE COOPERAQAO
TEGNICA, de acordo com as cl6usulas e condig6es seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente conv€nio tem por objeto a conjungio de esforgos para instalagdo,
manutengSo e o funcionamento de um N0cleo de MediagSo Comunitdria do Minist6rio
P6blico a ser implantado nas depend6ncias da Faculdade de Tecnologia do Nordeste -
FATENE, nos termos da Resoluglo no 0112007 e do art. 116 da Lei no 8.666, de 21
junho de 1993, bem como das suas posteriores alterag6es e de outros atos n
que forem ulteriormente editados para fiel cumprimento da presenga avenga;
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S 1o. O Nricleo de Mediagdo Comunit6ria do Minist6rio p0blico 6 a denominagSo do
local priblico, sob a supervisSo da Procuradoria Geral de Justiga, que visa a
pacificagSo social, o fortalecimento dos vinculos comunit6rios e a disseminagSo de
uma cultura de paz;

s 20. A prestagSo de servigo da soclEDADE UNIVERSITARIA DE
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONALIZANTE S/S LTDA - SUDEP, dar-se-5 por
interm6dio da instalagSo do Nrjcleo de Mediagio Comunit5ria e outros servigos de
interesse comunit6rio, com anu6ncia pr6via da Procuradoria Geral de Justiga, dentro
da Faculdade de Tecnologia do Nordeste - FATENE, cuja mantenedora 6 a pr6pria
SUDEP.

CLAUSULA SEGUNDA - DA |NSTALA9AO, trttRttUTENgAO E FUNCIONAMENTO
DO NUCLEO DE MEDn9AO COMUNITARIA

Para efeitos deste Conv6nio, entende-se por:

l- Instalagio: a colocagdo do im6vel destinado ao N0cleo de MediagSo em condig6es
para entrar em atividade, de acordo com as alineas da cldusula terceira que disp6em
sobre as obrigag6es da soclEDADE uNlvERSlTARn DE DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONALIZANTE S/S LTDA - SUDEP;

f f - ManutengSo: a realizagdo de todas as medidas necess6rias para a conservagio e
perman6ncia do N0cleo de Mediagio Comunitdria destinado a este fim, bem como os
cuidados t6cnicos indispens6veis ao funcionamento regular e permanente dos
equipamentos de inform6tica ( hardware e software), m6veis, servigo de seguranga e
limpeza do pr6dio;

lll - Funcionamento: o provimento de todas as necessidades do N0cleo de MediagSo
para que os servigos tenham regularidade e atendam aos objetivos gerais e
especificos delineados neste convdnio e na legislagdo correlata do capuf da cl6usula
primeira;

cLAusuLA TERCETRA - DAS ATRIBUI9OES OOS CONVENENTES

| - Compete ao MINISTERIO PUBLICO, atrav6s da Goordenagio do Programa
dos Nricleo de Mediagio Gomunitiria do Minist6rio Ptiblico:

a) Fornecer o suporte t6cnico para implantagSo do N0cleo de MediagSo Comuni
11"
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b) Promover reuni6es mensais com os mediadores;

c) capacitar e certificar os mediadores e profissionais contratados em t6cnicas demediagS0 comunitdria para atuarem no Nfcreo o" rtn"oi"ga0 comunit6ria;

d) Monitorar o desenvotvimento das atividades do Nricreo de Mediagio comunit6ria;
e) Incentivar Parcerias de-instituig6eg-go.vernamentais,.e nio governamentais paramelhoria das atividades do N0creo de Mediagio comunit6ria;

f) Promover a divulgagSo do N0cleo de Mediagao comunit6ria atrav6s da imprensa ereuni6es com a comunidade;

g) Elaborar o levantamento estatistico para subsidiar estudos e diagn6sticos, visandoao aperfeigoamento das atividades de mediagdo comunit;ria;

h) Incentivar a pr6tica de servigo voluntdrio no Municipio de caucaia e adjac€ncias;
i) Designar o supervisor Administrativo do Nrlcleo que tem a fungao de supervisionar,administrar e orientar os mediadores do respectivo nucreo;

i) Recrutar vorunt6rios para atuarem no N0creo de Mediagio comunit6ria:

l) Estabelecer os modelos de expediente;

m) Estabelecer os modetos de formurdrios do procedimento da mediagio;

n) Publicar, no Di6rio da Justiga do Estado do cear6, o resumo do presente conv6nio,nos termos do art. 61, par6grafo onico da Lei o.oooli'ggs. 
-

l l  -competeisuDEP:

3)- !1s-qgnipilizar espago fisico no interior da Facurdade de Tecnologia do Nordeste -FATENE, rocarizada na Rua coroner correia, n; iiig,-Lentro - cEp,-oiso2_000,caucaia/cE, adequado para a instalagSo e funcion"r"nto do N(cleo de Mloiagaocomunitdria, composto de instarag6es com, no minimo, uma (1) sara para supervisio,
3:l?i3f,1X'"ffi:X,:: 

sess6es de mediasdo e 1ry rece'piao, pero peiiooo oe-viscncia

b) Dotar o Nricteo de Mediagio Comunitdria
funcionamento tais como: 6gua, luz, telefone,
ainda de equipamentos e mobili6rios em gerat;

dos servigos indispens6veis ao
material de expediente e limpe:
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c) Instalar os equipamentos de inform6tica e telefonia necess5rios i consecugSo das
atividades do Nricleo de MediagSo, disponibilizando inclusive internet, bem como
promover a sua manutengSo e atualizag6o permanentemente;

d) Arcar com a manutengSo e os consertos necess6rios do mobilidrio que colocar a
disposigdo do Nucleo Oe UeOiagilo, a fim de guarnecer os servigos atinentes i
mediagdo no decurso da vig6ncia do presente convdnio;

e) Reformar o espago cedido pela entidade conveniada para instalagdo do N0cleo de
Mediagio;

f) arcar com as despesas de manutengSo do im6vel, incluindo os impostos prediais;

g) Preservar os bens de uso comum;

h) Auxiliar na divulgagSo dos eventos relativos aos N0cleo de MediagSo;

i) Sensibilizar a comunidade, as liderangas locais, as associag6es acerca da solugSo
dos conflitos atrav6s da mediagSo;

j) Divulgar o trabalho volunt6rio para o recrutamento de novos mediadores a fim de
atuarem no Nricleo de Mediagio Comunitdria;

l) Cumprir o procedimento estabelecido na ResolugSo n'00112007, da Procuradoria
Geral de Justiga, bem como as orientag6es e normas editadas pela Coordenagdo
Geral dos Nticleos e Mediagio;

m) Responsabilizar-se pelo cumprimento de obrigag6es e encargos trabalhistas e
fiscais decorrentes da contratagSo ou recrutamento de funcionSrios para atuarem no
Nricleo de Mediagio Comunit6ria, comunicando i CoordenagSo dos N0cleos de
Mediag6o, qualquer mudanga do quadro funcional desse 6195o para efeito de
cadastramento, registro, orientagSo, fiscaliza gdo.

cLAusuLA QUARTA - DAS ALTERA96eS oo coNVCNlo

As partes em comum acordo, quando a exig6ncia dos servigos ?ssim recomendar,
poder6o modificar e/ou acrescentar cl6usulas ao presente CONVENIO, desde que a
modificagSo seja para melhoria da condigSo do funcionamento do N0cleo de Mediagio
Comunit6ria do Minist6rio P0blico.

S 1o. A alteragSo de qualquer das disposig6es estabelecidas neste Conv€nio som
ie reputar6 vatiOa se.tomada nos termos da Lei, e expressamente em Termo Adl
que ao presente se aderir6, passando afazer parte dele.



PROCURADORTA GERAL DE JUSTTQA
ASSESSORIA DE POLITICAS INSTITUCIONAIS

cLAusuLA QUINTA - DA vrcCNcll

O prazo de vigencia deste CONVENIO 6 de 24 meses, contado a partir da data de sua
publicagSo no Di6rio da Justiga do Estado do CearS'

PARAGRAFO UNICO - A vigencia deste CONVENIO poder5 ser prorrogada pelos
firmat6rios segundo o disposto na Lei n" 8.666/93.

CLAUSULA SEXTA - DA DENUNC|A E RESCISAO

Este Conv6nio poder6 ser denunciado pelas partes dando-se notificagSo com, pelo
menos, 30 (trinta) dias de anteced€ncia, e rescindido a qualquer momento, por
inadimplemento de qualquer de suas clSusulas ou condig6es, ficando os participes
responsdveis pelas obrigag6es decorrentes do tempo de vigdncia e creditando-se-
lhes, os beneficios adquiridos no mesmo periodo.

cLAUSULA sETtMA - DA LEGtSLAgAo APLIcAVEL E DOS CASOS OMISSOS

O presente Convdnio rege-se pelas disposig6es expressas na Lei no 8.666/93 e pelos
preceitos de direito priblico, aplicando-se-lhe, supletivamente, os principios da teoria
geral dos contratos e as disposig6es de direito privado correlatas.

Par6grafo 0nico: Em face de casos omissos e de situag6es nio previstas neste
instrumento, bem como diante de drividas suscitadas na execugSo e interpretagdo da
presente avenga, os participes empregardo todos os seus esforgos na busca de
solugSo consensual, recorrendo, se necess6rio, i mediag6o.

cLAusuLA otrAvA - DA PUBLICA9AO

Este Termo de Cooperag6o dever6 ser publicado pela
no DiSrio da Justiga do Estado do Cear6, em at6 5
assinatura.

Procuradoria Geral de Justlga
(cinco) dias fteis

K
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clAusulA NoNA _ Do FoRo

Fica eleito o foro da comarca de Fortaleza, capital do Estado do cear6, com ren'nciaexpressa de quarquer.-oglg, por.mais privir'egiffi;";;J", para nere serem dirimidasouvrdas e quaisquer quest6es oriundas desti corvvE-Nici.
o presente Termo,.de c.ogneragSo 6 flrmado de acordo com os termos da Lei no8'666/93 e demais oisposigolr .,i.rtitr.ionais apric,veis ao caso.
E' por estarem assim as partes interessadas devidamente ajustadas, lavrou-se opresente coNVENro em oe t trcrr ui". oe iguar.ieJi-"'o;r: o.mesmo fim, que serioassinadas peros convenentes e tesiemunhas abaixo discrimrnaoas.

Fortaleza, o9 o" de 2012.i-tr t^-O

Alfredo RTCARDO de
Procurador-Geral de

Universitiria deDesenvolvimento profiss - SUDEP FATENE

cPF noEZA, *eg 9*-f - €re,

lcante

Testemunhas:

cpF n jJl:! Jse. /)j-6€



EXTRATO DE coNV€Nfo N' o5l2o12- PARTES: A Pn:curadona Gerar de Jusfiga e o coaserfio de Fsritrcas e Gesfaodo Meio Ambiente do Estado do cear6 - cortrparvr. oBJETo: Este convenio tem For,objetivo estaberecer e reguramentar umprograma de cooperagio t6cnica' did6tica e cient;fica entre o coNpAM e e r.flrjlsrERrc ptiBlrco cearense ,erac;onado aosetor de saneamento ambiental. Do PRAzo terJ vig€ncla ue oa lquatrol 
"io", 

, contar da data da assinatufa. DATA DAsASSINATURAS: 07 de fevereiro de 2012' Alfredo Ricardo Machaio o" r-roJ"no" cavarcante Machado, procurador-Gerar de
ir-*""*:tlenrique 

Elhru Lustosa a" C."i". pr"ridente do co*peu. r""remunhas: 1) iregivet ?) Teresa Jacquetine de

EXTRAT' DE coNvENlo N'06/2012- PARTE*: A Procuradoria Gerar de Justiga e a sociedade universitaria deDesenvolvimento Profissionalizante Ltda - suDEP oBJETO: o presente *nu1,:.t"T p-orobjeto a conjungio de esforgcs parainstalagao' manutenqao e o funcionamento de ,* t'l,i"t"o oe ueoiagao co,nuntaru do Ministerio pirblico a ser implantado nasdepend€ncias da Faculdade de Tecnolcgia Oo ttorAiste - FATENE. nos termos da Resolucio no 01i?007 e do art.  116 da Lei n!8 666' de 21 de junho de 1993, bem corio das suas-posteriores arteraqdes e de outros atos aormativos que forem urterisrmenteeditados para fiel 
"u*oti*::l:.9a-presenga uu*n9u- Do pRAzo te.a'.r,iglnJ de 24 (vinte e quairo) meses, a conla, da datada publicagSo' DATA DAs AssINATURAs''os de iiuere;ro de ?0i2. Alfreio Ricardo Machado de HoranJa-cavalcante Machado,

;ff:,r::';T:::lt#::,:1jfi:TT,:".":::; j:::j"^*ii:l;;:!iil." FATENE restemunhas, 1] Marcos Renan

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAAO DO CEARA
ELErgAo DA DIRETORtA DA SUBSEQAO DA SERRA DA tBtApABA-cEcHApAs txscRrrAs _ ABERTURA o6 pelio pane rnanuenlgAoORDEM BOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIOruNI DO CEARA

A coft{lssAo ELEIT.RAL Do coNsELHo sEccroNAL Do .EARA DA oRDEFir Dos ADvoGADos Do BRi{SrL tornaptiblica a seguinte inscrigSo da chapa eleitoral: bglpe - oAB pARTrclpAriva - PRESTDENTE: ,losE DE sALEs NET.,oAB/cE 7'328; VlcE-PREStDElrlrE: xLERTON CARNE,Ro LoloLA. oABrcF 12.e12.:secnglARto-6ERAL: pEDRo cE',ARMOURAo BEZERRA' oABJcE 12.98e; secnErAnrb-cERALADJUNTo: pnur-o nrcrslousaJniiou oABicE 16.71?;TESOURETRO: JOS€ HUD^SOJ,|_BiANDAo lUrvron, OABICE 15.315; pRtMEiRO SUPLENTE: JOS6 HELTER CARDOSC DEvAscoNcELos ' l0t ' t toR, oAB/cE 17-c6B; seoulroo supLENTE: ct-Auoro sABrNo coMES. oABlcE 7.0s1.
Fortaleza/CE. Og de feyereiro de 2O12-
Patricio de Sausa A,lmeida
Presidente da ComissEo e!eitoral

Oisponlbitizagao: Segunda-feira, 13 d€ Fever€iro de gtz
Fortabza.Ano ll - &ltciio 417

Procuradora de Justiga
Presidente da Jurdecon

Plbli.agAo aficiai dc Tr:bunct de Justlga do Estado do Cear{ _ Lei Fedei.a! no 11 41gl|e. art. 40


