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Ouvidoría do Senado Federal

Ouvidoria do Conselho Nacional do Ministério Público

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 2021/0264

QUE ENTRE SI CELEBRAM O SENADO
FEDERAL E A OUVIDORIA DO
CONSELHO NACIONAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO COM O
OBJETIVO DE FORTALECER AS AÇÕES
DE OUVIDORIA

0 SENADO FEDERAL, com sede no Palácio do Congresso Nacional-Brasí1ia/DF,
inscrito no CNPJ sob o n° 00.530.279/0001-15, neste ato representado por seu Presidente,
Senador Rodrigo Pacheco, com a interveniência da OUVIDORIA DO Senado FederaL
neste ato representado por seu 0uvidor-Geral, Senador PLÍNIO VALÉRIO, com a
interveniência da Diretora-Geral do Senado, Sra ILANA TROMBKA, e o CONSELHO
NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, doravante denominado CNMP, inscrito no
CNPJlMF sob o n° 11.439.520/0001-11, com sede no Setor de Administração Federal Sul
- SAFS, Quadra 2, Lote 3, edifício Adail Belmonte, CEP 70070-600, BrasíliafDR neste
ato representado por seu PRESIDENTE, o Procurador-Geral da República, Dr.
ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, no uso das atribuições que Ihe conferem
o art 130-A, § 2°, inciso I, da Constituição da República, e, ainda, o art. 12, inciso XXIV,
do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministérío Público (Resolução n° 92, de
13 de março de 2013), com a interveniência da OUVIDORIA NACIONAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO, neste ato representada pelo Conselheiro Ouvidor ENGELS
AUGUSTO MUNIZ, celebram o presente ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA,
nos termos do art. 116 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e legislação complementar
ou correlata, mediante as cláusulas e as condições a seguírzW
I. O presente ACORDO tem por objeto a estruturação e o funcionamento de rede de
relacíonamento entre a OUVIDORIA DO SENADO e a OUVIDORIA DO CONSELHO
NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO compreendendo o intercâmbio de informações,

a cooperação técnico-cientíñca, a articulação de esforços, a formação dc parceria

estratégica e a defmição de diretrizes comuns, por meio do estabelecimento de

compromissos e ações conjuntas, bem como viabilizar 0 apoio a açõcs de atendimento aos

cidadãos no âmbito da Ouvidoria de cada um dos partícipes.

,

_
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Para a consecução do objet0, os partícípes desenvolverão ações conjuntas elou

complementares orientadas a:
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Ouvidoria do Senado Federal

Ouvidoria do Conselho Nacional do Ministério Público

a) Fortalecer e efetivar as ações da OUVIDORIA DO SENADO c da OUVIDORIA

DO CNMP, voltadas para a promoção da defesa e garantia dos direitos do cidadão;

b) Promover e dívulgar canaís de comunícação entre as instituições e o cidadão;

c) Desenvolver material técníco e informativo para apoiar a atuação da OUVIDORIA

DO SENADO e da OUVIDORIA DO CNMP, de forma a orientar e flscalizar a

implantação das ações decorrentes deste acordo;

d) Acompanhar, monitorar e avaliar a execução das ações desenvolvídas no âmbito

deste acordo;

e) Garantir a prcsença de representantes em eventos relacionados a temas envolvidos

no presente acordo;

t) Compartilhar ferramentas, ações de capacitação e de certiñcação de boas práticas

em ambíente de ouvidoria, necessárias à ímplementação de ações no âmbíto deste acordo.

A cooperação pretendida pelos partícipes consistirá em:

I. estabelecimento de meios de íntercâmbio de tecnologias, conhecímentos,

informações e pesquisas, vísando a complementar as ações desenvolvídas e a troca de

experiências, de forma a aprimorar o atendimento dos cídadãos por meio de suas

0uvidorías;

II. extensão recíproca aos servidores de cada partícipe da possibilidade de particípação

em cursos de capacitação e de desenvolvimento proñssional promovídos por suas unídades

competentes, e em seminários, símpósios, encontros e outros eventos da mesma naturcza,

observados os critérios de seleção e a disponibilidade de vagas;

III. promoção de troca e cessão de insumos destinados às atividades de ensíno na área

de atuação e certiflcação de boas práticas no âmbito de suas ouvídorias;

IV. colaboração para a realização de seminários, conferências e encontros nacionais e

intemacionais, no Brasíl ou no exterior, bem como de cursos que venham a ser organizados

pelos partícipes;

V. coedição, em áreas de interesse, de publicações e materiais de divulgação.

Constituem atribuições dos partícipesz

I. receber em suas dependências o(s) servidor(es) indicado(s) por outro partícipe para

participar do desenvolvimento de atividades atínentes ao objeto do presente ACORDO;
II. fomecer as informações e as orientações necessárias ao melhor desenvolvimento e

ao ñel cumprímento deste ACORDO;
III. levar, em até 24 (vinte e quatro) horas, ao conhecímento dos outros partícipes, ato ou

ocorrência que interflra no andamento das atividades decorrentes deste ACORDO, para a

adoção das medidas cabíveis;

lV. acompanhar e ñscalizar as ações relativas ao obj eto do presente ACORDO, por
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Ouvidoria do Senado Federal

Ouvidoria do Conselho Nacional do Ministério Público

intermédio do(s) representante(s) indicado(s) na Cláusula Quinta a seguir;

V. notiñcar, por escrit0, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades veriñcadas na

execução das atividades decorrentes do presente ACORDO;

VI. disponibilizar, aos outros partícipes, material de interesse relativo a ações

educacionais presenciais ou a distância, a partir da apresentação prévía de proposta e da

definição quanto às formas de utilízação discutidas entre os responsáveis pelas respectivas

áreas, devendo ser especiñcadas eventuaís sugestões para adaptações de forma e conteúdo

consideradas necessárias;

VII. observar o direito autoral envolvendo cursos, programas ou qualquer material de

divulgação institucional utilizado nas ações previstas neste ACORDO, devendo ser

ínformados o crédito da autoria, o regístro de tecnologias e 0 respectivo instrumento de

cooperação que deu amparo à utilização do materíal pelo partícipe.

,
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A cooperação e 0 intercâmbio consistirão no compartilhamento de informações,

programas, projetos, pesquisas, ações, experiências ou quaisquer outras atividades de

interesse comum pertinentes ao objeto deste ACORDO, exceto os dados com sigilo

imposto por lei e também os consíderados pelos partícipes de caráter conñdenciaL

respeitada, em todos os casos, a política de segurança da informação vigente no âmbito de

cada panícipe.

,

_
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Para ñns deste ACORDO, “dados pessoais” e “tratamento de dados” serão entendidos de

acordo com o signiñcado defmido pela Lei n. l3.709/2018, representando diretrizes aos

partícipesz

I. o tratamento de dados pessoais se dará de acordo com a legislação brasileira vigente aplicável

e com 0 disposto nesta cláusula;

II. os partícipes declaram e garantem que estão realizando processo de conformidade

para adequação à legislação aplicável de proteção de dados pcssoais, especialmente a Leí n.

13.709/2018;

III. os partícipes devem proteger seus sistemas, incluindo soñware, hardware e dados sob sua

guarda, vinculados à execução deste Acordo, de ataques cibeméticos e perda de dados.

IV. os partícipes se comprometem a informar em até 24 horas, logo que tiverem conhecimento,

qualquer íncidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou

ilícitas de destruição, perda, alteraçã0, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado

ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art.48 da LGPD.

V. Os partícipes devem indicar o Encarregado pelo Tratamento de Dados que é a pessoa índicada

pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os

titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), em atendimento ao

art.5°.,inciso VIII e art.23, inciso III da LGPD.
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Ouvidoria do Senado Federal

0uvidoria do Conselho Nacional do Ministério Público

A execução do presente ACORDO, por parte da OUVIDÇRIA DÇ SENADO e da
OUVIDORIA DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO caberá às
equipes das respectivas Ouvídorias.

A cooperação e a eventual integração ou disponibílízação de sistemas e serviços
informatizados de interesse comum pertinentes ao obj eto deste ACORDO, observarão, em
todos os casos, a polítíca de gestão de software vígente no âmbito de cada partícípe.

,
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O SENADO providencíará a publicação de extrato do presente ACORDO no Diárío Oñcial
da União, até o quinto día útil do mês seguinte ao de sua assínatura, nos termos do Parágrafo
úníco do art. 61 da Lei n. 8.666/93.

O presente ACORDO é celebrado a título gratuito, não implicando, portanto,
compromissos ñnanceiros ou transferêncía de recursos entre os partícípes.
Em caso de extravio ou danos a equipamentos, ínstalações e outros materiais utilizados por
qualquer dos partícipes, haverá o respectivo ressarcímento por aquele que der causa ao
evento.

Cada partícipe custeará as próprias despesas geradas para a consecução de ações no âmbito
do acordo.

O prazo de vigência do presente ACORDO será de 60 (sessenta) meses a partir de sua
assinatura.

O presente ACORDO poderá ser alterado a qualquer tempo, mediante celebração de Termo
Aditivo, vedada a alteração da natureza do objcto, bem como poderá ser denunciado,
unilateralmente ou de comum acordo entre os partícipes, mediante notiñcação por escríto.
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Parágrafo Único - Caso o presente ACORDO venha a ser denunciado, não haverá prejuízo

às ações em andamento na data da cíência da denúncia. Será celebrado um termo de

encerramento no qual os partícipes irão dispor sobre a condução das ações em andamento,

negociando especiñcamente sobre a forma de conclusão de todo e qualquer programa e

proj eto a ele vinculados.

r r -W
Aplícam-se à execução dcste ACORDO, no que couber, as disposições da Lei n. 8.666, de

21 dejunho de 1993.

r rW
Os casos omissos ou quaisquer dúvidas relativas a este ACORDO serão solucionados de

comum acordo entre os partícipes, ouvidos os representantes de que trata a CLAUSULA
SETIMA deste instrumento.

r rW
As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não puderem ser dirímidas

administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, Foro do Distrito

FederaL excluindo-se qualquer outr0, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e acordados, ñrmam o presente Acordo de Cooperação Técnica, em
4 (quatro) vias de igual teor e forma.

Brasílía (DF) de de 2022.

Pelo SENADO: Pelo CNMP

Senador RODRIGO PACHECO Antônio Augusto Brandão de Aras

Presidente dO Scnado Federal Procurador Geral da República e

Presidente do CNMP
Senador Plínio Valério

Ouvidor Geral do Senado Federal

Ilana Trombka Engels Augusto Muniz
Diretora-Geral do Senado Federal Conselheiro Ouvidor do CNMP
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ANEXO

PLANO DE TRABALHO 2021/0264

PARTÍCIPESz SENADO E CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO
PUBLICO

I - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO

Acordo de Cooperação Técnica entre 0 Scnado Federal e o Conselho Nacional do

Ministério Público, por intennédio de suas Ouvidorías (Ouvídoria do Senado e Ouvidoria

do Consclho Nacional do Mínistérío Público) , para a cooperação técnica e intercâmbío

de dados, conhecimentos, informações e experiêncías, visando o fortalecímento e a

disseminação de mecanismos de partícípação sociaL controle social c avaliação social de

políticas públicas e servíços públicos, além da conjugação de esforços para viabilizar

eventual íntegração dos sistemas de informação das referidas Ouvidorias, de apoío mútuo

e atividades de interesses comuns.

II - JUSTIFICATIVA

Compartilhar boas práticas, dados, ínfonnações, tecnologia, conhecimento e

experiêncías para possíbilitar a uníão de esforços entre os partícipes e a aproximação entre

suas Ouvidorias, bem como possíbilítar a capacitação de seus membros, servidorcs e

colaboradores, com a ñnalidade de fortalecimento e aprimoramento dos serviços

prestados, com relevante ímpacto socíaL

HI - OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICO

Objetivo geralz

I. ampliar o acesso dos cidadãos e cídadãs brasileiras no âmbíto das

Ouvidorias;

H. troca de informações úteís aos trabalhos desenvolvídos pelos partícipes

no âmbito da promoção de ações de dissemínação de conhecimento

acerca de participação socia], controle social e avaliação de polítícas e

serviços públicos, respeitadas as normas de sígilo vigentes;

III. realizar ações coordenadas para o fortalecimento dos canais de avaliação,

pelo usuário, sobre políticas e serviços públicos;
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IV. prospectar e produzir formas de estímulo ao cngajamento da sociedade
em projetos de monitoramento e avaliação de políticas públicas;

V. promover atividades conjuntas de educação corporativa na modalídade
presenciaL à distância ou hfbridas, por meío de cessão, elaboração ou
adaptação de cursos, bem como da realização de ações educacionaís de
interesse comum e ações de apoío à execução do objeto do Acordo de
Cooperação Técnica.

Objetivos Especíñcosz

I. fomecer as informações e as orientações necessárías ao desenvolvimento e

ao cumprimento do Acordo de Cooperação Técnica;

IL Ievar ao conhecimento do outro partícipe interessado, ato ou ocorrência que
interñra no andamento das atividades decorrentes do Acordo de Cooperação
Técnica, para a adoção das medidas cabíveis;

HL notiñcar, por escrit0, falhas veriñcadas na execução das ativídades

decorrentes do Acordo de Cooperação Técnica;

IV. divulgar conjuntamente os resultados dos trabalhos desenvolvidos.

IV- METODOLOGIA DE INTERVENÇÃO

Pelo SENADO, por meio da Ouvidoria do Senad0:

I. Encaminhar, após análise da pertinência, as manifestações recebídas na
Ouvidoria, de competêncía do Ministério Público, à Ouvidoria do Conselho
Nacional do Ministério Público, para acompanhamento e adoção de medidas
pertinentes,princípalmente no que se rcfere à protcção de direitos, conforme
quxo de trabalho interno a ser estabelecido entre os partícipes;

II. Encaminhar o retomo do tratamento e ações realizadas em cada manifestação

enviada, por meio de relatório indívidualizado de cada registro à Ouvidoria
do CNMP, no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta),

contados a partir do recebímento dos dados pelas unidades competentes do
Senado;
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Pelo CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, por meio desua

Ouvidoria:

I. Colaborar, dentro de suas competências, naquilo que for necessário no

ãmbito da Ouvidoria do Senado;

II. Receber, encaminhar e promover, por intermédio da Rede de Ouvidorias

ou por outro órgão competente, as ações de atendimento, acolhimento e

proteção no que tange às manifestações recebidas pela Ouvidoria do

Senado;

III. Encaminhar o retorno do tratamento e ações realizadas em cada

manífestação enviada, por meio de relatório individualizado de cada

registro à Ouvidoria do Senado, no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis

por mais 30 (trinta), contados a partír do recebimento dos dados pelos

órgãos competentes do Ministério Público brasileiro;

IV. Acompanhar a execução de políticas públicas sobre os temas relativos às

manifestações recebidas, no âmbito de sua competêncía;

V. Estabelecer o Huxo de encaminhamento intemo das manifestações e

solicitações recebidas aos órgãos de execução da política no âmbíto do

Ministério Público brasileiro, em comum acordo com os órgãos dos

Ministérios Público da União e dos Estados;

V- PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

O Acordo de Cooperação não contempla repasse de recursos fmanceiros de uma ou

outra parte, devendo cada um dos partícípes arcar com as despesas necessárias ao

cumprimento de suas obrígações com dotação orçamentária própria.

VI - ETAPAS DE EXECUÇÃO

ICTAPÀ PR.\7.() RICSPONSÁYICL

Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica - 02/O2/2022 OUVIDORIA DO
ACT entre o Scnado e o Conselho Nacional do SENADO/OUVIDORIA
Ministério Público. CNMP

Realizar reuniões técnicas entre as equipes das 30 dias, a contar OUVIDORIA DO
Ouvidorias dos respectivos partícipes com o da assinatura do SENADO/ OUVIDORIA
obj etívo de operacionalízar o ñuxo de trabalho. Acordo CNMP
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Encamínhamento de rclatório das ações 30 dias, após o

realizadas em cada denúncia remetida pela encaminhamento OUVIDORJA DO
Ouvídoria do SENADO, devidamente separada a da denúncía CNMP
ação realizada por cada registro enviado

Encaminhamento de relatório das ações 30 dias, após 0
realizadas em cada denúncia remetida pela encaminhamento
Ouvidoria do Conselho Nacional do Ministério da denúncja

OUVIDORLA DO
Publlco, devgdamentef separada a açao reahzada SENADO
por cada reglstro env1ado.

Avaliação dos resultados Anualmente SENADOICNMP

VII ~VIGÊNCIA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO

O prazo de vigência do presente ACORDO será de 60 (sessenta) meses, a partir da

data de sua assínatura, após o que, em caso de intcresse dos partícipes, poderá ser

prorrogado por períodos iguais e sucessívos mediante termos aditivos, desde que tal

interesse seja manifestado, previamente e por escrito, em até 30 (tn'nta) dias antes do

término de sua vígência.

VIII -UNIDADE RESPONSÁVEL E GESTOR DO ACORDO DE COOPERAÇÃO

No âmbito do Senado, a Ouvidoría do Senado será a unidade responsável pela

execução do plano de trabalho e acompanhamento das ações referentes ao acordo de

cooperação, ao passo que a Ouvidoria do Conselho Nacional do Ministério Público, será

a unidade responsável pela execução do referido plano de trabalho.

Brasília (DF), de de 2022.
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*Antonio u usto Brandão de Ara
Procurador Geral da República

Senador Rodrigo Pacheco
Presídente do Senado Federal

/-"
/"' / n '/ PÍL h

Plínio Vaíério

Senador e Ouvidor do Senado Federal ,

C nselheiro e Ouvidorda Ouvidoria do

_/.-¡ onselho Nacional do Ministério Público

Ilana Tromb a

Diretora Geral do Senado Federal
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