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ACORDO DE COOPERA<;AO TECNICA 
QUE ENTRE SI CELEBRAM 0 ESTADO 
DE MINAS GERAIS, POR INTERMEDIO 
DA SECRETARIA-GERAL DA 
GOVERNADORIA, E 0 MINISTERIO 
PUBLICO FEDERAL 

0 ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermedio da Secretaria-Geral da 
Govemadoria, com sede na Rodovia Prefeito Americo Gianetti, s/n°, 4° andar, Palacio 
Tiradentes, Bairro Serra Verde, em Belo Horizonte/MG, CEP 31630-901, inscrita no CNPJ 
sob o n° 13.235.618/0001-82, inscri~ao ...,.:.mdual isenta, neste ato representada por seu 
Secretario-Geral, Sr. Eduardo Lucas Silva Serrano, brasileiro, inscrito no CPF sob o n° 
043.057.096-19, doravante denominada SECRETARIA, e o MINISTERIO PUBLICO 
FEDERAL, com sede na SAP Sul Quadra 4, Conjunto C, Bloco B, em Brasilia/DF, CEP 
70050-900, inscrito no CNPJ sob o n° 26.989.715/0050-90, neste ato representada por seu 
Secretario-Geral, Sr. Lauro Pinto Cardoso Neto, brasileiro, inscrito no CPF n° 
337.759.235-00, doravante denominado MPF, considerando que: 

a) a Reuniao Especializada dos Ministerios Publicos do Mercosul visa tratar 
de temas atuais como o combate a corrup~ao, o estabelecimento de diretrizes para prevenir, 
investigar e reprimir o crime organizado, o narcotratico, o terrorismo e o tratico de pessoas 
na America Latina; 

b) e necessaria desenvolver mecanismos para forma~ao de equipes 
conjuntas de investiga~ao, conforme preve a Conven~ao das Na~6es Unidas Contra o 
Crime Organizado; 

c) e necessaria combater os delitos informaticos, tendo em vista a atual e 
constante evolu~ao de tecnologias; 

d) e importante existir assistencia jurfdica intemacional entre pafses do 
Bloco do Mercosul, 

e) ha interesse do Govemo de Minas Gerais em corroborar e avan<_;ar nas 
discuss6es dos temas que serao objetos da XVIII Reuniao Especializada dos Ministerios 
Publicos do Mercosul; 

f) e de extrema importfmcia que urn evento de dimensao intemacional s~~ 
realizado no Estado de Minas Gerais, privilegiando este e a cidade mineira de Ouro Pr~1rlcs;\ /' uv ~~~ / l;. f) 
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resolvem celebrar o presente Acordo de Coopera~ao Tecnica, de acordo 
com as disposi<;;6es da Lei Federal n° 8.666/1993, no que couber, e demais normas 
aplicaveis, mediante as seguintes clausulas e condi<;;6es: 

CLAUSULA PRIMEIRA- OBJETO 

Constitui objeto do presente Acordo de Coopera<;;ao Tecnica o estabelecimento de termos e 
condi<;;6es para a execu<;;ao de a<;;6es conjuntas de mobiliza<;;ao entre os participes, com a 
finalidade de integra<;;ao e apoio na prepara<;;ao e realiza<;;ao da XVIII Reuniao 
Especializada de Ministerios Ptiblicos do Mercosul, doravante denominada EVENTO, 
que ocorrera no periodo de 09 a 11 de junho de 2015, na cidade de Ouro Preto, no estado 
de Minas Gerais. 

Paragrafo unico - 0 EVENTO e promovido pela Secretaria de Coopera<;;ao Internacional 
do Ministerio Publico Federal, com o apoio do Governo do Estado de Minas Gerais. 

CLAUSULASEGUNDA-DASOBRIGA~OESDASECRETARIA 

A SECRET ARIA compromete-se a: 

2.1 auxiliar na organiza<;;ao e disponibilizar parte de logistica e estrutura necessarias para a 
realiza<;;ao do evento, no que concerne ao fornecimento de materiais de expediente, 
maquinas e equipamentos para secretaria, equipamentos audiovisuais, loca<;;ao de pe<;;as de 
decora<;;ao e mobiliario; 

2.2 sediar o EVENTO em local que ofere<;;a toda infraestrutura necessaria, com areas para 
reuni6es, secretaria, imprensa, prepara<;;ao de documentos e atendimento no aeroporto; 

2.3 assumir as despesas com os servt<;;os de buffet para os intervalos das reuni6es, coquetel 
de encerramento e fornecimento de almo<;;a para abertura; 

2.4 contratar servi<;;os de fot6grafo, recepcionistas, tecnicos em equipamentos, 
carregadores, seguran<;;as, brigadistas e serventes; 

2.5 providenciar comunicados as diversas institui<;;6es estaduais ligadas a seguran<;;a: 
Polfcia Federal, Secretaria de Seguran<;;a Publica, Secretaria de Saude e Polfcia Militar; 

2.6 atuar, em conjunto com o MPF, na promo<;;ao e divulga<;;ao do EVENTO; 

2. 7 disponibilizar urn responsavel para acompanhamento de todas as atividades inerentes 
ao objeto deste instrumento; 

2.8 disponibilizar pessoal de seu quadro para integrar quadro de apoio e/ou palestrantes do 
EVENTO, se for o caso; 

2.9 agir em conjunto com outros 6rgaos e/ou Secretarias do Estado de Minas Gerais par9c :_ .> 
consecu<;;ao das obriga<;;6es assumidas. , · ~--: · 
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Panigrafo unico - As despesas oriundas das obriga<;6es acima serao por conta de dota<;6es 
or<;amentarias pr6prias do or<;amento vigente. 

CLAUSULA TERCEIRA- DAS OBRl~A<;OES DO MPF 

0 MPF compromete-se a: 

3.1 fomecer subsidios para a defini<;ao da estrutura e do tema do EVENTO; 

3.2 elaborar o planejamento logfstico e operacional; 

3.3 providenciar materiais e servi<;os referentes ao cerimonial: bandeiras, atendimento as 
autoridades, brindes aos participantes; 

3.4 divulgar as a<;6es da SECRET ARIA relacionadas a realiza<;ao do EVENTO, na aba da 
Secretaria de Coopera<;ao Intemacional do sftio eletronico da Procuradoria Geral da 
Republica; 

3.5 indicar coordenadores para as areas de programa<;ao, cerimonial, transportes, seguran<;a 
e imprensa; 

3.6 providenciar equipamentos de tr~du~liu simu!Hinea e interpretes, por meio do contrato 
da Secretaria de Coopera<;ao Intemacional; 

3. 7 providenciar a cria<;ao e impressao do material gratico e pe<;as de sinaliza<;ao 
necessarios ao evento por meio da Secretaria de Comunica<;ao; 

3.8 permitir a divulga<;ao turistica do Estado pela Secretaria de Estado de Turismo de 
Minas Gerais, por meio de passeio turfstico, distribui<;ao de material gratico e brindes de 
artesanato local a serem oferecidos a todos os participantes do EVENTO; 

3.9 disponibilizar urn responsavel para acompanhamento de todas as atividades inerentes 
ao objeto deste instrumento; 

3.10 inserir a marca do Governo do Estado de Minas Gerais em pe<;as de sinaliza<;ao e 
materiais graticos: 4 banners, blocos de anota<;ao e canetas; 

3.11 realizar a divulga<;ao do EVENTO por meio de correspondencias aos diversos 
participantes e inser<;ao da progr~1lla<;au 110 sitio eletr6nico da Procuradoria Geral da 
Republica. 

CLAUSULA QUART A-DA VIGEN CIA 

4.1 0 presente Acordo de Coopera<;ao Tecnica tera vigencia de sua assinatura ate 12 de 
junho de 2015, COntemplando OS dias necessarios a montagem e desmontagem do 
EVENTO. 

Panigrafo linico - A eficacia deste Instrumento contar-se-a a partir de:~. data 



publica<_;ao, a ser providenciada pela SECRETARIA, por meio de extrato no Di<irio 
Oficial do Estado de Minas Gerais. 

CLAUSULA QUINTA- DOS RECURSOS 

5.1 0 presente Acordo de Coopera~ao Tecnica nao gera obriga<;ao de repasse de recursos 
entre a SECRETARIA e o MPF, arcando cada participe com seus respectivos onus e 
encargos. 

5.2 Eventuais repasses de recursos que se fizerem necessarios deverao ser estabelecidos em 
instrumento(s) pr6prio(s) a ser(em) firmado(s) pelos participes que estiverem diretamente 
envolvidos, observadas as normas legais pertinentes. 

CLAUSULASEXTA-ALTERA~AO 

6.1 As clausulas e condi<;6es ajustadas no presente Acordo de Coopera<;ao Tecnica poderao 
ser modificadas ou aditadas pelo consentimento dos participes, mediante a celebra<;ao de 
Termos Aditivos. 

CLAUSULA SETIMA- DA CESSAO OU TRANSFERENCIA 

7.1 Os participes acordam que nao nodt .... ~ ceder ou transferir a execu<_;ao de parte ou de 
todo o objeto deste Acordo, sem previa e expressa autoriza<;ao do outro participe. 

CLAUSULA OITAVA- DA NAO VICULA~AO 

8.1 0 pessoal, que a qualquer titulo for disponibilizado para execu<;ao deste Acordo de 
Coopera<;ao Tecnica, guardara a vincula<;ao de origem, nao implicando rela<;ao jurfdica de 
qualquer natureza, mormente trabalhista, para com o outro participe. 

CLAUSULA NONA- DA DIVULG4.~AO, PROMO~AO E PUBLICIDADE 

9.1 Cabera ao MPF divulgar no m<Herial do EVENTO o apoio do Govemo do Estado de 
Minas Gerais. 

9.2 Todas as divulga<_;6es, promo<;bts ou publicidades relativas ao EVENTO deverao ser 
autorizadas pela Subsecretaria de Comunica<;ao Social (Subsecom), vinculada a Secretaria 
de Estado de Govemo, por escrito, e observan1 o disposto no art. 37, §1° da Constitui<_;ao da 
Republica e nas demais normas aplicaveis a especie. 



CLAUSULA DEZ- DENUNCIA ~ RESCISAO 

10.1 0 presente Acordo de Cooperac;;ao Tecnica podeni ser denunciado a qualquer tempo, 
ou rescindido, mediante comunicac;;ao escrita. 

10.2 0 nao cumprimento, pelos partfcipes, dos compromissos assumidos neste 
instrumento, importani sua rescisao de pleno direito, independentemente de interpelac;;ao 
judicial. 

CLAUSULA ONZE- DO FORO 

11.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, para dirimir 
quaisquer duvidas ou quest6es decnrrentes da execuc;;ao deste Acordo de Cooperac;;ao 
Tecnica, que nao possam ser solucionadas administrativamente por entendimento entre os 
partfcipes, com renuncia expressa a qualc::·.· ::'" outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem de acordo com as condic;;6es aqui estipuladas, lavrou-se o 
presente instrumento, em 02 ( duas) vias de igual teor e forma para o mesmo efeito que, 
lido e achado conforme, e assinado pelos partfcipes e pelas testemunhas. 

Testemunhas: 

Belo Horizonte, 3 de ~ V\\v8 

~ 
Se~atlo~Geral 

Estado de Minas Gerais 
SecretP~ia-Ger:a1 da Govemadoria 
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Secretario-Geral 
Ministerio Publico Federal 

de 2015. 




