
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

SUBPROCURADORIA ADMINISTRATIVA, CONVÊNIOS E CONTRATOS
ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 001/PGM/2018 – PROCESSO Nº 12.00065-000.2018

ACORDO  DE  COOPERAÇÃO  QUE  ENTRE  SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,
POR  INTERMÉDIO  DA  SECRETARIA
MUNICIPAL  DE  ASSISTÊNCIA  SOCIAL  E  DA
FAMÍLIA/SEMASF, DE UM LADO, E DE OUTRO
A  SOCIEDADE  EDUCACIONAL  DA  REGIÃO
AMAZÔNICA  –  SERA,  PARA  OS  FINS  QUE
ESPECIFICAM.

Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, o  MUNICÍPIO DE PORTO
VELHO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 05.903.125/0001-
45, com sede administrativa na Rua Dom Pedro II, nº 826, centro, Praça Pe. João Nicolletti, nesta
Capital, por força do Decreto nº 12.931, de 19 de fevereiro de 2013, publicado no D.O.M. nº 4.431,
de 28/02/2013, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA
FAMÍLIA/SEMASF,  neste ato representada pelo Sr. Secretário,  CLAUDINALDO LEÃO DA
ROCHA, brasileiro, casado, professor, portador da Cédula de Identidade nº 563.161 SSP/RO e
CPF nº 338.861.052-53 e a SOCIEDADE EDUCACIONAL DA REGIÃO AMAZÔNICA –
SERA,  inscrito no CNPJ sob o nº.  03.832.600/0001-04, sito à Rua Brasília, nº 1005, Sala
08, Bairro Areal, nesta capital, neste ato representada por MARIA ELIZA DE AGUIAR E
SILVA, portadora da Cédula de Identidade nº 6759791-9 SSP/SP, inscrita no CPF 886.712.248-72
e resolvem celebrar o presente  ACORDO DE COOPERAÇÃO  , consoante o disposto no  Lei
Federal  nº  13.019/2014  e  Decreto  Municipal  nº  14.859/2017,  nos  termos  do  Parecer  n.º
148/SPACC/PGM/2018, autorizado  pelo  Processo  Administrativo  nº  12.00065-000/2018,
mediante as disposições expressas nas cláusulas seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA -   DO OBJETO

1.1.  Constitui  objeto do presente instrumento o acordo de cooperação entre  os partícipes para  a
inclusão digital e capacitação de jovens carentes através de cursos de informática básica oferecidos
pela Sociedade Educacional da Região Amazônica – SERA por meio do Projeto #INFOJOVEM,
com base em Plano de Trabalho e Projeto de fls. 42/56.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

2.1.  O  presente  acordo  é  celebrado  a  TÍTULO  GRATUITO,  e  não  implica  compromissos
financeiros ou transferência de recursos entre os partícipes e não gera direito a indenizações, exceto
no caso de extravio ou dano a equipamentos, instalações e outros materiais.

2.2. No caso de ocorrência de despesas ou substituição de equipamentos, os procedimentos deverão
ser  consignados  em  instrumentos  específicos,  os  quais  obedecerão  às  condições  previstas  na
legislação vigente.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES:

3.1. A Sociedade Educacional da Região Amazônica – SERA obriga-se a:

3.1.1. Disponibilizar o professor para aulas presenciais, bem como ceder o espaço com laboratório de
informática em condições salubres, estando constituído de computadores suficientes para os alunos,
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incluindo  CPU,  teclado,  monitor,  sistema  de  áudio  e  aparelho  data  show  para  apresentações
audiovisuais, ceder todos os equipamentos necessários para o curso;

3.1.2.  O  espaço  para  as  aulas  ocorrerá  de  segunda  a  quinta-feira,  exceto  feriados,  em período
matutino durante 120 (cento e vinte) minutos;

3.1.3. Notificar o Município, através de seu  Departamento de Políticas Públicas para a Juventude,
por escrito, quaisquer irregularidades que venham ocorrer em função de eventualidades da execução
dos serviços;

3.1.4. Cumprir as disposições especificadas no respectivo Plano de Trabalho.

3.2.  O  Município  de  Porto  Velho,  por  meio  de  seu  Departamento  de  Políticas  Públicas  para  a
Juventude, obriga-se a:

3.2.1. Selecionar e matricular jovens em situação de vulnerabilidade no curso de informática básica
(Microsoft windows 7, Internet e Pacote Office Básico), com aulas expositivas, teóricas e práticas,
exposição de vídeos e dinâmicas em grupo entre outros;

3.2.2. Acompanhar as atividades desenvolvidas e a execução dos serviços, assegurando o alcance dos
objetos definidos;

3.2.4. Notificar a Sociedade Educacional da Região Amazônica – SERA, por escrito, sobre quaisquer
irregularidades que venham a ocorrer em função da execução dos serviços;

3.2.5. Avaliar o controle dos seguintes indicadores: número de jovens inscritos; jovens capacitados e
taxa de evasão dos jovens;

4. CLÁUSULA QUARTA – DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO:

4.1. Cada partícipe indicará um gestor e seu respectivo substituto para acompanhar a execução deste
acordo.

4.2.  O  projeto  #INFOJOVEM  terá  seu  procedimento  de  avaliação.  Esse  processo  consiste  em
reuniões  mensais,  envolvendo toda a  equipe do Departamento  no sentido de analisar  e  procurar
melhoria contínua para o aprimoramento dos cursos.

4.3. A avaliação estará pautada no controle dos seguintes indicadores:

4.3.1. Número de jovens inscritos;
4.3.2. Jovens capacitados;
4.3.3. Taxa de evasão dos jovens.

5. CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA:

5.1. O presente Acordo de Cooperação terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir do mês de
01/05/2018, podendo ser prorrogado por igual período para fins de cumprimento da execução de seu
objeto, desde que devidamente justificado e sem qualquer acréscimo de ônus, para os partícipes.
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6. CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA:

6.1. O presente  acordo poderá ser a rescindido a qualquer tempo e denunciado de comum acordo
entre os partícipes, ou unilateralmente, mediante notificação por escrito, com antecedência mínima
de 15 (quinze) dias.

6.2. A eventual denúncia deste instrumento não prejudicará a execução das atividades que tenham
sido previamente acordadas, devendo as atividades já iniciadas ser desenvolvidas normalmente até o
final, nos termos estabelecidos, desde que não ocorra por falta grave.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO:

7.1.  Fica eleito o  Foro da Comarca  de Porto Velho para  dirimir  quaisquer  dúvidas  oriundas do
presente acordo.

8. CLÁUSULA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO:

8.1. O presente instrumento será publicado, sob a forma de extrato, no Diário Oficial do Município –
DOM.

Para firmeza e como prova do acordado,  é lavrado o presente Acordo de
Cooperação  Técnica,  o  qual  depois  de  lido  e  achado  conforme,  é  assinado pelas  partes  e  duas
testemunhas, dele sendo extraídas quantas cópias forem necessárias para seu fiel cumprimento, todas
de igual teor e forma, devidamente certificadas pela Procuradoria Geral do Município.

Porto Velho/RO, 17 de abril de 2018.

CLAUDINALDO LEÃO DA ROCHA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA/SEMASF

MARIA ELIZA DE AGUIAR E SILVA
REPRESENTANTE LEGAL

VISTO:

FELIPE IDAK AMORIM SANTOS
Subprocurador Administrativo, Convênios e Contratos

TESTEMUNHAS:
NOME: NOME:
CPF nº                   CPF nº
RG nº  RG nº
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