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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

GERÊNCIA DE GESTÃO DO CONHECIMENTO E ESTRATÉGIA
 
 
 

PLANO DE TRABALHO

Vinculado ao Termo de Cooperação Técnica nº 10/2019/MPGO/ESUMP

 

Nos termos do disposto nos artigos 116, § 1º da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 e 57 da
Lei Estadual nº 17.928, de 27 de dezembro de 2012, os partícipes propõem o presente Plano de Trabalho, que
regerá a execução do termo de cooperação, prestando as seguintes informações:

1. DADOS CADASTRAIS (PROPONENTES/PARTÍCIPES)

1.1. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS

CNPJ: 01.409.598/0001-30

Endereço: Rua 23 esq. com av. Fued José Sebba, Qd 6, Lt 15/24

Cidade: Goiânia

Estado: GO

CEP: 74.805-100

Esfera Administrativa: Estadual

Nome do responsável: Aylton Flávio Vechi

Cargo/função: Procurador-Geral de Justiça

EXECUTOR DO TERMO DE COOPERAÇÃO: ESCOLA SUPERIOR/CEAF DO MP de GOIÁS

Nome do responsável: Marcelo André de Azevedo

Cargo/função: Diretor da Escola Superior

 

1.2 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD

CNPJ: 02.476.034/0001-82

Endereço: Rua 82, nº 400 Ed. Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 7º andar, Setor Central

Cidade: Goiânia

Estado: GO

CEP: 74.015-908

Esfera Administrativa: Estadual
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Nome do responsável: Bruno Magalhães D’Abadia

Cargo/função: Secretário de Estado da Administração

EXECUTOR DO TERMO DE COOPERAÇÃO: SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE GOVERNO

Nome do responsável: Roberta Rodrigues Costa

Cargo/função: Superintendente da Escola de Governo

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

2.1. Identificação do Objeto: implementação de ações conjuntas em cursos, projetos, programas e outras
atividades de treinamento, desenvolvimento e educação, de interesse mútuo entre as partes.

2.2. Período de execução:24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data da assinatura, podendo ser
prorrogado por períodos iguais e sucessivos mediante Termo Aditivo, desde que solicitado antes do término de sua
vigência e observado o limite máximo previsto na Lei nº 8666/93.

2.3. Justificativa: Necessidade de promover intercâmbio entre os Ministérios Públicos para os fortalecimentos
institucional de sua unidade, em especial pela possibilidade de redução significativa de custos na produção das
atividades desenvolvidas pelos partícipes.

 

3. OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES

3.1. Compete ao MPGO/ESUMP e à SEAD/Escola de Governo

a)  Disponibilizar recursos humanos e materiais necessários para executar as ações conjuntas de que trata o presente
acordo, respeitadas as normas internas e dentro de suas disponibilidades.

b)  Recrutar, selecionar e treinar, quando necessário, os recursos humanos participantes das ações conjuntas
previstas neste acordo.

c)  Desenvolver, elaborar e prover apoio técnico aos programas e projetos a serem definidos para a implementação
do presente acordo;

d)  Disponibilizar dados e informações técnicas necessárias à implementação dos eventos;

e)  Acompanhar e avaliar os resultados alcançados das atividades programadas, visando a otimização e/ ou
adequação, quando necessários;

f)   Conduzir todas as atividades dentro de práticas administrativas financeiras e técnicas adequadas.

 

4. METAS E ETAPAS (CRONOGRAMA)

4.1. Metas: Para a consecução do plano de trabalho, os partícipes se comprometem a observar suas obrigações e as
formas de cooperação para atingir como metas a produção de um significativo acervo de trabalhos e cursos, com
alta qualidade, que estejam em conformidade com as atividades dos trabalhos de cada partícipe.

4.2. Etapas: Para a realização das metas, os partícipes se comprometem a observar as seguintes etapas e seu
cronograma.

Etapa 01 - PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES

A) CURSOS, EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADES:

a.1) Cursos desenvolvidos por cada partícipe a serem compartilhados:
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* levantamento dos cursos promovidos ou constantes do banco de dados dos partícipes que possam ser objeto de
compartilhamento;

* levantamento dos cursos que serão promovidos durante a vigência da cooperação e serão compartilhados.

a.2) Cursos a serem desenvolvidos em ações conjuntas: se necessário, definição das espécies, modalidades,
projetos, cursos ou  eventos serão executados mediante ações conjuntas.

B) CURSOS DE EAD E OUTRAS TECNOLOGIAS:

b.1)  Cursos desenvolvidos por cada partícipe a serem compartilhados:

* levantamento dos cursos promovidos ou constantes do banco de dados dos partícipes que possam ser objeto de
compartilhamento;

* levantamento dos cursos que serão promovidos durante a vigência da cooperação e serão compartilhados.

b.2) Cursos a serem desenvolvidos em ações conjuntas: se necessário, definição das espécies, modalidades,
projetos, cursos ou  eventos serão executados mediante ações conjuntas.

C) GRUPOS E ENCONTROS: analisar a necessidade da sua formação.

 

Etapa 02 – PREPARAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS

A) CURSOS, EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADES:

a.1) Cursos desenvolvidos por cada partícipe a serem compartilhados:

* disponibilização dos cursos promovidos ou constantes do banco de dados dos partícipes que possam ser objeto de
compartilhamento;

* viabilização da forma que os cursos que serão promovidos durante a vigência da cooperação serão
compartilhados.

a.2) Cursos a serem desenvolvidos em ações conjuntas: se definido, elaboração de projeto específico de
atividade para cada curso, discriminando qual ação compete a cada partícipe, observando as regras internas de cada
parte.

B) CURSOS DE EAD E OUTRAS TECNOLOGIAS:

b.1)  Cursos desenvolvidos por cada partícipe a serem compartilhados:

* disponibilização dos cursos promovidos ou constantes do banco de dados dos partícipes que possam ser objeto de
compartilhamento;

* viabilização da forma que os cursos que serão promovidos durante a vigência da cooperação serão
compartilhados.

b.2) Cursos a serem desenvolvidos em ações conjuntas: se definido, elaboração de projeto específico de cada
atividade que será executada mediante ações conjuntas.

C) GRUPOS E ENCONTROS: analisar a necessidade da sua formação.

 

Etapa 03 – EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS

A) CURSOS, EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADES:

a.1) Cursos desenvolvidos por cada partícipe a serem compartilhados:
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* seleção, solicitação e encaminhamento dos cursos já promovidos ou constantes do banco de dados dos partícipes
que possam ser objeto de compartilhamento;

* efetivo acesso aos cursos que serão promovidos e compartilhados durante a vigência da cooperação.

a.2) Cursos a serem desenvolvidos em ações conjuntas: se definido, inicialização da execução de cada atividade,
com a realização de cada ação ajustada pelos partícipes.

B) CURSOS DE EAD E OUTRAS TECNOLOGIAS:

b.1)  Cursos desenvolvidos por cada partícipe a serem compartilhados:

* seleção, solicitação e encaminhamento dos cursos já promovidos ou constantes do banco de dados dos partícipes
que possam ser objeto de compartilhamento;

* efetivo acesso aos cursos que serão promovidos e compartilhados durante a vigência da cooperação.

b.2) Cursos a serem desenvolvidos em ações conjuntas: se definido, inicialização da execução de cada atividade,
com a realização de cada ação ajustada pelos partícipes.

C) GRUPOS E ENCONTROS: analisar a necessidade da sua formação.

 

Etapa 04 – RELATÓRIO FINAL E PRORROGAÇÃO

Realização de reunião/intercambio, presencial ou por meio de grupo específico em aplicativo de celular, para
elaboração de relatório final e análise da viabilidade da prorrogação do acordo.

Cronograma
 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 3º SEMESTRE 4º SEMESTRE

ETAPA 01

PLANEJAMENTO
DE ATIVIDADES

Realização do
planejamento inicial de

atividades e
possibilidade de sua

revisão (meses 1 a 6).

Possibilidade de
revisão de

planejamento

Possibilidade de
revisão de

planejamento

Possibilidade de
revisão de

planejamento

ETAPA 02

PREPARAÇÃO DE
ATIVIDADES
ESPECÍFICAS

Realização do início da
preparação das

atividades planejadas
(meses 1 a 6).

Continuação da
preparação das

atividades planejadas

Continuação da
preparação das

atividades planejadas

Continuação da
preparação das

atividades planejadas

ETAPA 03

EXECUÇÃO DE
ATIVIDADES
ESPECÍFICAS

Realização do início da
execução das atividades
planejadas e preparadas

(meses 1 a 6).

Continuação da
execução das

atividades planejadas
e preparadas

Continuação da
execução das

atividades planejadas
e preparadas

Continuação da
execução das

atividades planejadas e
preparadas

ETAPA 4

RELATÓRIO
   Realização de relatório

final

5. DO PRAZO

O prazo de vigência da presente cooperação técnica será de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data da
assinatura, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos mediante Termo Aditivo, desde que haja
interesse entre os partícipes.
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6.  DOS RECURSOS

Os recursos para as despesas decorrentes deste instrumento estão previstos em dotação orçamentária específica ou
cobertos por dotação genérica constante da Lei Orçamentária Anual de cada partícipe.

 

7. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Não haverá transferência de recursos financeiros entre os partícipes, cabendo a cada um a utilização de recurso
próprio para o cumprimento de suas obrigações no acordo.

 

8. UNIDADE RESPONSÁVEL E GESTOR DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Para a gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do objeto do presente Termo de Cooperação
Técnica:

a. o MPGO designa o Diretor da ESUMP-GO, Marcelo André de Azevedo.
b. a SEAD designa a Superintendente da Escola de Governo, Roberta Rodrigues Costa

 

9. DA APROVAÇÃO

Estando perfeitamente ajustados com o disposto no presente Plano de Trabalho, os partícipes o aprovam, lavrando-
o em duas vias de igual teor e forma, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

Documento assinado eletronicamente por BRUNO MAGALHAES D ABADIA, Secretário (a) de Estado,
em 13/01/2020, às 11:09, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por ROBERTA RODRIGUES COSTA, Superintendente, em
13/01/2020, às 16:01, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Andre de Azevedo, Usuário Externo, em 28/01/2020, às
10:41, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por Aylton Flavio Vechi, Usuário Externo, em 30/01/2020, às 18:38,
conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 9644444 e o
código CRC 79B0CE42.

 

GERÊNCIA DE GESTÃO DO CONHECIMENTO E ESTRATÉGIA 
RUA 82 300 - Bairro CENTRO - CEP 74015-908 - GOIANIA - GO 0- PALÁCIO PEDRO LUDOVICO

TEIXEIRA, 7º ANDAR
 

Referência: Processo nº 201900005015536 SEI 9644444

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=9644444&crc=79B0CE42

