
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº  002/2014

                                         

ACORDO  DE  COOPERAÇÃO  TÉCNICA QUE
ENTRE  SI  CELEBRAM  A  SECRETARIA-GERAL
DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA – SG/PR E O
CONSELHO  NACIONAL  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO – CNMP, OBJETIVANDO A INSERÇÃO
SOCIAL  E  PRODUTIVA  DOS  CATADORES  DE
MATERIAIS RECICLÁVEIS. 

O  CONSELHO  NACIONAL DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO,  doravante
denominado CNMP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº11.439.520/0001-11, com sede no Setor de
Administração  Federal  Sul  -  SAFS,  Quadra  2,  Lote  3,  Edifício  Adail  Belmonte,  CEP nº
70070-600, Brasília-DF, neste ato representado por seu Presidente, Rodrigo Janot Monteiro de
Barros,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº  265.478.726-53,  domiciliado  em  Brasília-DF,   e  a
SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, inscrita no CNPJ sob o nº
10336249/0001-79, com sede na Esplanada dos Ministérios, Palácio do Planalto, 4º Andar,
CEP 70150-900, Brasília - DF, neste ato representado pelo Ministro de Estado Chefe, Gilberto
Carvalho, inscrito no CPF sob o nº 200.989.609-20, domiciliado em Brasília –DF, resolvem
celebrar o presente ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, sujeitando-se os partícipes
no que couber, às disposições contidas na Lei nº 8.666, de 21/6/1993, e no Decreto nº 6.170,
de 25/7/2007 e suas alterações, e às cláusulas e condições a seguir expostas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA tem por finalidade a conjugação de
esforços  entre  os  partícipes  com  vistas  a  promover  a  efetivação,  no  âmbito  de  suas
competências,  da  Política  Nacional  de  Resíduos  Sólidos,  com foco  na  inserção  social  e
produtiva dos catadores de materiais recicláveis.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO COMPROMISSO

Os partícipes assumem reciprocamente o compromisso de atuar de maneira articulada e em
parceria, propiciando as condições necessárias para a implementação das ações de que tratam
as Cláusulas Terceira e Quarta.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ATRIBUIÇÕES

Para a consecução do objeto estabelecido neste ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA,
os  partícipes  comprometem-se  a  elaborar,  no  contexto  de  suas  atribuições,  plano(s)  de
trabalho visando ao cumprimento do objeto deste instrumento. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Os partícipes terão um prazo de trinta dias, a contar da assinatura
deste  instrumento,  para  indicar  um representante  para  Coordenar  o  desenvolvimento  das
atividades na sua respectiva instituição. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS AÇÕES ESPECÍFICAS 

O Plano de Trabalho a que se refere a cláusula terceira deverá ter por meta contribuir para o
aprimoramento da atuação do Ministério  Público e  da  Secretaria-Geral  da Presidência  da
República na inclusão social e na defesa dos direitos dos catadores de materiais recicláveis,
buscando  a  efetivação  da  Lei  12.305,  de  2/8/2010,  que  “institui  a  Política  Nacional  de
Resíduos  Sólidos”,  especialmente  no  que  concerne  à  inserção  dos  catadores  de  materiais
recicláveis nos programas de coleta seletiva municipais e nas propostas de logística reversa,
visando, em especial, dar cumprimento ao prazo legal estabelecido para o fechamento dos
lixões.

PARÁGRAFO ÚNICO.  Os  resultados  das  ações  desenvolvidas  ao  longo  da  execução do
presente ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA serão apresentadas em evento conjunto
durante o ano de 2014.

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS

Este ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA não implica em transferência  de recursos
orçamentários e/ou financeiros entre os partícipes.

PARÁGRAFO ÚNICO.  Caso haja a necessidade de alocação de recursos orçamentários e
financeiros para execução de ações decorrentes do presente ACORDO DE COOPERAÇÃO
TÉCNICA, suas respectivas dotações, vinculações e repasses serão implementados mediante
a celebração de instrumentos específicos.

CLÁSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

O presente instrumento terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de publicação de
seu extrato no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo, por
ajuste entre os partícipes.
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CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES 

Este ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA poderá ser alterado de comum acordo entre
os partícipes, por meio de Termo Aditivo, sendo vedada a mudança de seu objeto.

CLÁUSUAL OITAVA – DA RESCISÃO 

O  presente  instrumento  poderá  ser  rescindido  de  pleno  direito,  independentemente  de
interpelação  judicial  ou  extrajudicial  por  inadimplência  total  ou  parcial  de  quaisquer
obrigações ou condições pactuadas mediante notificação por escrito à parte inadimplente, com
antecedência de 60 (sessenta) dias e respeitados os cursos em andamento. 

PARÁGRAFO ÚNICO. A rescisão não representará liberação de compromissos porventura
assumidos por meio de instrumentos e/ou acordos específicos, que estejam ainda em vigor e
em andamento, até o término de todos e quaisquer ações a eles vinculados.

CLÁUSULA NONA – DA  AÇÃO PROMOCIONAL 

Em  qualquer  ação  promocional  relacionada  ao  objeto  do  presente  ACORDO  DE
COOPERAÇÃO TÉCNICA será, obrigatoriamente, destacada a colaboração dos partícipes,
observado o  disposto  no  §  1º  do  artigo  37  da  Constituição  Federal,  na  Lei  n.  9.504,  de
30/9/1997 e em resoluções específicas do Tribunal Superior Eleitoral referentes a publicidade
no período eleitoral.

PARÁGRAFO ÚNICO. Fica vedado aos partícipes, em qualquer ação promocional que venha
a  ser  empreendida,  com  pertinência  ao  objeto  deste  ACORDO  DE  COOPERAÇÃO
TÉCNICA, a utilização de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal
de autoridade ou servidor público. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO

O CNMP providenciará, às suas expensas, publicação de extrato do presente ACORDO DE
COOPERAÇÃO TÉCNICA no Diário Oficial  da União,  no prazo e  na forma do art.  61,
parágrafo único, da Lei n. 8.666, de 21/6/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

As controvérsias oriundas do presente ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, que não
forem resolvidas entre os partícipes, serão submetidas à Câmara de Conciliação e Arbitragem
da Advocacia-Geral da União, nos termos do Decreto nº 7.392, de 13/12/2010, e da Portaria
AGU nº 1.128/2007.
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PARAGRÁFO ÚNICO. Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito
Federal, para a solução de controvérsias oriundas do presente ACORDO DE COOPERAÇÃO
TÉCNICA, não dirimidas administrativamente.

E, por estarem assim ajustados, assinam os partícipes o presente instrumento, em 2 (duas)
vias, para todos os fins de direito.

Brasília-DF, 30 de abril de 2014

RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS
Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público

GILBERTO CARVALHO
Ministro-Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República

TESTEMUNHAS:

______________________________________
Jarbas Soares Júnior
Conselheiro do CNMP
Presidente da Comissão de Direitos Fundamentais do CNMP
CPF: 316.473.241-49

______________________________________
Luís Antônio Camargo de Melo
Procurador-Geral do Trabalho
Ministério Público do Trabalho
CPF: 589.044.257-00
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