
ACORDO DE COOPERAÇÃO, DE 1º DE SETEMBRO DE 2015.

Acordo  de  Cooperação  que,  entre  si,  celebram  o
Conselho Nacional do Ministério Público-CNMP e o
Ministério  Público  do  Estado  de  Goiás-MPGO,
objetivando a cessão de servidor público.

 O  CONSELHO  NACIONAL DO MINISTÉRIO  PÚBLICO,  inscrito  no

CNPJ nº 11.439.520/0001-11, sediado no Setor de Administração Federal Sul, Quadra 2, Lote

3, Brasília-DF, neste ato representado por seu Presidente, Rodrigo Janot Monteiro de Barros,

nomeado por Decreto de 11 de setembro de 2013, publicado no Diário Oficial da União de 12

de  setembro  de  2013,  Seção  2,  p.  1,  e  o  MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE

GOIÁS, inscrito no CNPJ nº 01.409.598/0001-30, sediado à Rua 23, esquina com a Av. Fued

José Sebba, qd. A-6, lotes de 15-24, Jardim Goiás, Goiânia-GO, neste ato representado pelo

Procurador-Geral  de  Justiça,  Lauro  Machado  Nogueira,  nomeado  por  Decreto  de  22  de

fevereiro de 2013, publicado no Diário Oficial do Estado de Goiás de 22 de fevereiro de 2013,

doravante denominados partícipes, celebram o presente Acordo de Cooperação, mediante as

seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira
Da Legislação de Regência 

1. O presente Acordo de Cooperação rege-se, no que couber, pelo disposto na Lei nº 8.666, de

21 de junho de 1993, na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, na Lei nº 8.112, de

11 de dezembro de 1990, e na Lei Estadual nº 17.928, de 27 de dezembro de 2012 (Lei de

Licitações do Estado de Goiás).

Cláusula Segunda
Do Objeto

2. Este Acordo de Cooperação tem por objeto a cessão, com ônus para o CNMP, de servidor

pertencente ao quadro permanente do MPGO, para o exercício de função de confiança/cargo

em comissão no âmbito do CNMP.



Cláusula Terceira
Das Obrigações

3.1. Compete ao CNMP:

3.1.1. Arcar com o ônus da remuneração do servidor cedido, incluindo encargos previdenciários e

trabalhistas, mediante reembolso das despesas realizadas pelo MPGO;

3.1.2. Zelar pelo registro de frequência, gozo de férias e demais licenças previstas em lei, efetuando

as devidas comunicações ao MPGO;

3.1.3. Comunicar eventuais faltas de caráter disciplinar do servidor cedido; e

3.1.4. Arcar com o ônus de treinamentos necessários ao correto desempenho das atividades que

forem atribuídas ao servidor cedido. 

 3.2. Compete ao MPGO:

 3.2.1.  Arcar com o pagamento da remuneração, encargos previdenciários e trabalhistas, bem como

quaisquer outros referentes ao servidor cedido;

3.2.2. Conceder ao servidor cedido o gozo de férias regulares e licenças previstas em lei; e

3.2.3.  Fornecer  as  informações  financeiras  do  servidor,  mensalmente,  para  fins  de  cálculo  dos

valores a serem reembolsados ao MPGO. 

Cláusula Quarta
Do Plano de Trabalho

4. O Plano de Trabalho elaborado nos termos dos artigos 116, § 1º da Lei n° 8.666, de 21 de junho

de 1993, e 57 da Lei Estadual n° 17.928, de 27 de dezembro de 2012, devidamente aprovado pelos

partícipes, consta de instrumento anexo.

Cláusula Quinta
Das Dotações Orçamentárias

5.1 Para o cumprimento das obrigações financeiras assumidas no presente, os partícipes utilizarão

dotação orçamentária específica e suficiente, prevista nas respectivas leis orçamentárias anuais.

5.2  O  presente  Acordo  de  Cooperação  implicará  no  repasse  de  recursos  financeiros  entre  os

partícipes,  referentes  ao ônus  da  remuneração  do  servidor  cedido,  incluindo  encargos

previdenciários e trabalhistas, mediante reembolso das despesas realizadas pelo MPGO.
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Cláusula Sexta 
Da Vigência

6. O prazo de vigência do presente Acordo de Cooperação será de 12 (doze) meses, contados da

data de assinatura,  sendo permitida a  sua prorrogação,  manifestando-se os partícipes   quanto a

necessidade de prorrogação do acordo, limitado ao prazo máximo de 60 meses, podendo, ainda, ser

extinto a qualquer tempo mediante comunicação escrita. 

Cláusula Sétima
Da Publicidade

7. O CNMP publicará até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura o presente Acordo

de Cooperação, nos moldes do art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666, de 1993.

Cláusula Oitava
Da Gestão

8. A gestão deste Acordo de Cooperação ficará a cargo da Coordenadoria de Gestão de Pessoas do

CNMP e da Superintendência de Gestão em Recursos Humanos do MPGO.

Cláusula Nona
Das Disposições Gerais

9.1.  O  deslocamento  do  servidor  para  qualquer  outro  órgão,  mesmo  acompanhando  eventual

transferência dos serviços sob sua responsabilidade, exigirá prévia anuência do MPGO.

9.2.  Ocorrendo  a  situação  prevista  no  item  anterior desta  Cláusula,  o  CNMP  permanecerá

responsável pelo ônus da disposição até a formalização de novo Acordo de Cooperação ou o retorno

do servidor ao órgão de origem.

Cláusula Décima
Das Alterações do Instrumento de Acordo

10. As alterações porventura necessárias ao fiel cumprimento do presente Acordo de Cooperação

serão efetivadas mediante termo aditivo, que o integrará para todos os efeitos.
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Cláusula Décima Primeira
Do Foro

11. Os partícipes elegem o foro da Comarca de Brasília, Distrito Federal, com renúncia expressa de

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas as questões decorrentes deste

instrumento.

E,  por  estarem  cientes  e  de  acordo  com  as  cláusulas  e  termos  insertos  neste

instrumento, lavrado em duas vias de igual teor e forma, os partícipes o assinam na presença de

duas testemunhas.

 Brasília, 1º de setembro de 2015.

 
RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS

PRESIDENTE DO CNMP
 LAURO MACHADO NOGUEIRA

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

                            
                                      

Testemunhas:

1. ___________________________________ - CPF n. _______________________

2. ___________________________________ - CPF n. _______________________
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