
TERMO DE COOPERAÇÃO

TERMO  DE  COOPERAÇÃO  QUE  ENTRE  SI 
CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DO  PARANÁ,  COM  SEDE  NO  PALÁCIO  DA 
JUSTIÇA, 6º ANDAR, CENTRO CÍVICO, NESTA 
CAPITAL,  INSCRITO  NO  CNPJ/MF  SOB  Nº 
78.206.307/0001-30, NESTE ATO REPRESENTADO 
PELA DOUTORA MARIA TEREZA UILLE GOMES, 
PROCURADORA-GERAL  DE  JUSTIÇA,  E  A 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E 
COORDENAÇÃO  GERAL,  COM SEDE  À  RUA 
MÁXIMO JOÃO KOPP, Nº 274, BLOCO 1, SANTA 
CÂNDIDA, CURITIBA/PR, INSCRITA NO CNPJ/MF 
SOB  N.º  76.416.916/0001-99,  NESTE  ATO 
REPRESENTADA  POR  SUA  SECRETÁRIA  DE 
ESTADO DOUTORA ELEONORA BONATO FRUET, 
MEDIANTE  AS  SEGUINTES  CLÁUSULAS  E 
CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O  presente Termo tem por objeto a  cooperação 

técnica entre as partes, visando facilitar uma atuação integrada, mediante a 

manutenção de um canal aberto e permanente de comunicação e troca de 

informações, no sentido de melhor fiscalizar a aplicação dos recursos públicos 

destinados à população infanto-juvenil.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO

Para execução do objeto acordado serão promovidas 

reuniões conjuntas com vistas ao intercâmbio de estudos, artigos doutrinários, 

pareceres, informações concernentes aos respectivos âmbitos de atuação 

institucional.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES

3.1 Cabe à Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral:
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3.1.1 Repassar ao Ministério Público, pareceres e relatórios, bem como 

informações,  elaboração  de  diagnósticos,  levantamentos estatísticos  e 

estudos demográficos que forem relevantes à cooperação técnica que ora se 

firma, objetivando fornecer subsídios para uma fiscalização eficiente do 

planejamento e execução de políticas públicas relativas à área da infância e 

juventude; 

3.1.2 Prestar apoio, consubstanciado no oferecimento de assistência técnica 

ao Ministério Público, sobre questões específicas, sempre que solicitado, para 

a consecução dos objetivos do presente ajuste; 

3.1.3 Prestar orientações em matéria estatística de natureza operacional, 

quando solicitadas, necessárias ao fiel cumprimento deste instrumento.

3.2 Cabe ao Ministério Público:

3.2.1 Realizar trabalhos, isoladamente ou em conjunto, de análise dos 

diagnósticos, voltados a  identificar a  aplicação adequada dos  recursos 

correspondentes, velando pela melhoria do sistema de garantias à infância e 

juventude,  respeitadas as competências atribuídas pela Constituição Federal;

3.2.2 Subsidiar a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação 

Geral  com as  informações  necessárias ao  efetivo cumprimento deste 

instrumento.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

O  ajuste ora  em questão deverá ser  executado 

fielmente pelas partes, de conformidade com as cláusulas pactuadas e a 

legislação pertinente.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

O presente ajuste terá vigência até 31 de dezembro de 
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2006, com início a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado a 

critério das partes, sendo eventuais alterações objeto de termo aditivo.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

Este Termo poderá ser denunciado ou rescindido por 

qualquer das partes, mesmo que imotivadamente, desde que haja notificação 

com antecedência de 60 (sessenta) dias.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO

A publicação resumida deste instrumento realizar-se-á 

por extrato no Diário Oficial do Estado, às expensas do Ministério Público.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO

Fica declarado o foro da comarca de Curitiba/PR para 

dirimir eventuais questões advindas do presente ajuste.

E,  por  estarem de  acordo,  firmam o  presente 

instrumento em três vias de igual teor, perante as testemunhas abaixo.

Curitiba, ______  de ___________  de 2003.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
MARIA TEREZA UILLE GOMES

PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO
E COORDENAÇÃO GERAL
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ELEONORA BONATO FRUET
SECRETÁRIA DE ESTADO 

Testemunhas:

_________________________ _____________________________
CPF/MF n.º: CPF/MF n.º: 
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