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TERMO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE
SI CELEBRAM O ESTADO DE SAO
PAULO. POR INTERMEDIO DA
SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA
DA CIDADANIA. E O MINISTERIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
OBJ ETIVANDO A IMPLANTAÇÃO E
OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS
DE RECONHECIMENTO DE
PATERNIDADE NOS POSTOS DO
CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA
CIDADANIA - CIC.

O Estado de São Paulo, por sua Secretaria da Justiça e da Defesa da

Cidadania, inscrita no CNPJ sob o n' 46.381.000/0001-80, doravante denominada

SECRETARIA, neste ato representada por seu Secretário, Dr. MÁRCIO FERNANDO

ELLAS ROSA, e o Ministério Público do Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n'

O1 .468.760/0001-90, doravante denominado MPSP, neste ato representado por seu

Procurador-Geral de Justiça em exercício, Dr. WALTER PAULO SABELLA, resolvem

celebrar o presente Termo de Cooperação, de acordo com as normas contidas na

Constituição Federal, na Lei Federal n' 8.666, de 21 de junho de 1993, no Decreto

Estadual n' 59.215 de 21 de maio de 2013, mediante as cláusulas e condições

seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJ ETO

O presente Termo de Cooperação tem por objeto a implantação e
operacionalização do serviço prestado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo -

MPSP, para reconhecimento de paternidade nos postos dos Centros de Integração da

Cidadania -- CIC.
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Parágrafo Primeiro -- O Plano de Trabalho é parte integrante deste Termo de

Cooperação, constituindo o seu Anexo 1, obrigando-se o signatário a cumpri-lo na sua

totalidade.

Parágrafo Segundo -- O Plano de Trabalho poderá ser alterado para melhor

adequação técnica, desde que as modificações não acarretem alteração de seu objeto.

Parágrafo Terceiro -- As alterações referidas no parágrafo anterior deverão ser

submetidas para apreciação e aprovação por esta Secretaria, e serão formalizadas

mediante Termo de Aditamento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO

São executores deste Termo de Cooperação:

1 -- A Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania é responsável pela execução,

implantação, operacionalização, funcionamento e administração dos postos dos Centros

de Integração da Cidadania e, para o cumprimento desta responsabilidade, cabe a ela

celebrar Contratos, Convênios e Termos de Cooperação, dar e receber bens móveis e

imóveis em comodato, bem como firmar Termos de Cessão de Uso do Imóvel, com

Órgãos e Entidades da Administração, da esfera federal, estadual e municipal e

Organizações Não Governamentais, conforme determina o Decreto Estadual n' 59.215

de 21 de maio de 201 3.

11 - 0 Ministério Público do Estado de São Paulo - MPSP, é responsável pela prestação

dos serviços aos cidadãos, conforme discriminado no Anexo deste Termo de
Cooperação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DOS PARTÍCIPES

1 - Compete a SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA

CIDADANIA:

a. Propor diretriz e definir objetos gerais do Programa e respectivo

planejamento e coordenação e gerenciamento os Postos do CICI
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b.

c.

d

e

Promover a articulação com (1)rgãos da Administração, nas esferas

federais, estaduais e municipais e com entidades não governamentais,

envolvidas com o objeto deste Termo de Cooperaçãol

Propor instrumentos jurídicos-legais necessários à implantação,

operacionalização, e ao funcionamento do objeto deste Termo de
Cooperaçãol

Propor e selecionar os serviços a serem oferecidos pelos órgãos nos

Postos de Serviçosl

Executar a implantação, operacionalização funcionamento e a

administração dos Postos do CIC.

11 - Compete ao MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO:

Disponibilizar e-mail e linha de telefone para acompanhamento do
processo pelo cidadão a ser divulgada no ato do preenchimento da

solicitação, responsabilizando-se pela execução do serviço/solicitaçãol

Colocar à disposição da Coordenação do Centro de Integração da
Cidadania novas ações, projetos, programas e/ou iniciativas que

favoreçam a melhoria do atendimento ao usuário e que contribuam para o

aprimoramento do objeto deste Termo de Cooperaçãol

Garantir a atualização permanente das informações e dados necessários à

implantação, operacionalização e funcionamento do objeto deste Termo de

Cooperaçãol

Responder, em tempo hábil, as demandas do CIC, propondo os ajustes

considerados necessários diante da realidade setoriall

Observar as diretrizes e metodologia definidas pela Coordenação do

Centro de Integração da Cidadania, propondo os ajustes considerados

necessários diante da realidade setoriall

Avaliar, periodicamente, o desenvolvimento dos trabalhos, oferecendo

subsídios para o seu contínuo aprimoramento e compatibilização com as

necessidades definidas pela Coordenação do Centro de Integração da

Cidadania;

a.

b

C

d

e

f.
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g

h

i.

Elaborar normas, realizar estudos e desenvolver outras atividades que se

fizerem necessárias a adequada implantação e ao efetivo funcionamento

do objeto deste Termo de Cooperaçãol

Submeter à prévia aprovação do CIC a relação dos serviços a serem

disponibilizados nos Postos do CIC e quaisquer alterações que venham a

ser realizadas nos programas de trabalho acordadosl

Assegurar que o representante designado tenha a suas atribuições

prioritárias, nas Entidade de origem, às atividades e ações necessárias a

consecução do objeto deste Termo de Cooperação.

CLÁUSULA QUARTA - DA ADMINISTRAÇÃO

O Centro de Integração da Cidadania é administrado pela Coordenação

de Integração da Cidadania conforme Decreto n' 46.000 de 15 de agosto de 2001,

vinculados à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania.

Parágrafo Primeiro -- A Coordenação do CIC tem por objetivo a prestação de serviços
estatais de várias naturezas de maneira integrada, sistemática e localizada,

proporcionando ao cidadão o acesso à justiça e à educação para a cidadania, além de

acompanhar, avaliar, desenvolver e ampliar as suas atividades, sempre visando o
atendimento ao cidadão.

Parágrafo Segundo - Cada Centro de Integração será dirigido por Diretor, subordinado

à Coordenação de Integração da Cidadania, tendo como atribuição coordenar

administrar as atividades da Unidade.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

O presente Termo de Cooperação não envolve repasses de recursos

públicos materiais ou financeiros entre os partícipes, arcando cada qual com as

respectivas despesas na medida de sua colaboração, consoante previsto na Cláusula

Segunda.

CLÁUSULA SEXTA DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO
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Para o cumprimento dos objetivos previstos neste instrumento, os

partícipes designarão, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da assinatura deste

Termo de Cooperação, gestores para coordenar as atividades e zelar pelo fiel
cumprimento, no âmbito de suas atribuições, quais sejam:

1 . Coordenar e planejar no órgão de origem, todas as atividades e ações a serem

desenvolvidas, de acordo com as diretrizes definidas, em conjunto com a

Coordenação de Integração da Cidadanial

2. Centralizar todas as atividades dos órgãos concernentes ao CICI

3. Definir com a Coordenação de Integração da Cidadania, as diretrizes, os
conceitos e os serviços a serem disponibilizados pelo órgão dos postos do CICI

4. Estabelecer as normas, procedimentos, rotinas, organização e métodos de

órgão, de acordo com as diretrizes definidas pela Coordenação do Centro de

Integração da Cidadanial

5. Atualizar, periodicamente, as informações e dados do órgão, de acordo com as

diretrizes definidas pela Coordenadoria do CICI

6. Representar o órgão junto à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, por

intermédio da Coordenação de Integração da Cidadania.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

O presente Termo de Cooperação vigorará pelo prazo de 05 (cinco) anos

a contar da data da sua publicação.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

O presente Termo de Cooperação poderá ser denunciado a qualquer

tempo, por desinteresse unilateral ou consensual dos partícipes, com notificação do

denunciante ao outro partícipes com 60 (sessenta) dias de antecedência, ou rescindido

unilateralmente por descumprimento das cláusulas avençadas ou por infração legal.

CLÁUSULA NONA - DA AÇÃO PROMOCIONAL

Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do presente

instrumento, deverá ser obrigatoriamente, consignada a participação do Estado de São

Paulo, por sua Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, obedecidos os padrões

estipulados por esta última. ficando vedada a utilização dos nomes, símbolos ou
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imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos

nos termos do art. 37, $1', da Constituição Federal.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO

A publicação do presente instrumento será efetuada em extrato, no Diário

Oficial do Estado, até o quinto dia útil do mês subsequente ao da sua assinatura,

devendo ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data e no Portal da Transparência,

observada a Resolução n' 86, de 21 de março de 2012, do Conselho Nacional do

Ministério Público.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO FORO

Os partícipes elegem o Foro da Comarca da Capital para dirimir

eventuais pendências provenientes do presente ajuste, com renúncia expressa de

qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por assim estarem certos e ajustados firmam as parceiras o presente Termo de

Convênio em 02(duas) vias de igual teor e forma.

São Paulo, 05 de abril de 2018

amaLça

RCI
Secretário

Z /

AULA SABELLA
rustiea do Estado de São Paulo

kercício
Procurado:
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