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ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

Diretoria de Políticas Públicas

Termo de Cooperação Técnica Nº

Processo nº 2060.01.0001202/2020-13

Unidade Gestora: DIRETORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

  

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO JOÃO
PINHEIRO E PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, POR INTERMÉDIO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE BELO HORIZONTE,
COM A INTERVENIÊNCIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE.

A FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, pessoa jurídica de direito público componente da Administração Indireta do Estado de Minas Gerais, CNPJ 17.464.652/0001-80, criada nos termos da Lei
Estadual n. 5.399/1969 e cons�tuída conforme o Decreto Estadual nº 47.214/2017, com sede na Alameda das Acácias, nº 70, Bairro São Luiz, em Belo Horizonte/MG, neste ato
representada por sua vice-Presidente, Senhora Monica Moreira Esteves Bernardi, brasileira, casada, Especialista em Polí�cas Públicas e Gestão Governamental, CPF nº 901.674.906-30,
nos termos da Portaria FJP nº 008/2019 c/c a Portaria nº 011/2019, doravante denominada FJP, e o Município de Belo Horizonte, por intermédio da Secretaria Municipal de Segurança
e Prevenção, com sede na Rua Carijós, 126, 3º andar – Centro – Belo Horizonte/MG inscrita no CNPJ sob o nº 18.715.383/0001-40 neste ato representada pelo Secretário Municipal de
Segurança e Prevenção, Genilson Ribeiro Zeferino doravante denominada SMSP, com a interveniência da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte, doravante denominada GCMBH,
neste ato representado por seu Comandante, Rodrigo Sérgio Prates, celebram o presente Termo de Cooperação Técnica mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo tem por objeto a cooperação técnica entre os par�cipes com vistas a:

(a) Estabelecer ações conjuntas para a elaboração e implementação de estudos cien�ficos, metodologias, projetos, publicações, diagnós�cos e serviços direcionados ao desenvolvimento
e aprimoramento da SMSP e GCMBH, especialmente nas áreas de segurança pública municipal e atuação da Guarda Civil Municipal, cujos obje�vos e ações estão relacionadas ao
trabalho do Núcleo de Estudos em Segurança Pública da FJP, doravante denominado NESP;

(b) Promover o intercâmbio de dados e informações técnicas e cien�ficas de interesse dos par�cipes, resguardadas as determinações de salvaguarda de assuntos sigilosos;

(c) Organizar, em conjunto, programas específicos de pesquisa e desenvolvimento cien�fico e quaisquer outras a�vidades julgadas de interesse ou de conveniência pelos par�cipes, sem
prejuízo da ação individual e independente de cada uma.

2. CLAUSULA SEGUNDA – DAS PRETENSÕES DOS PARTÍCIPES

2.1. Das pretensões comuns dos par�cipes:

São pretensões dos par�cipes, além daquelas especificadas no presente Termo:

1. Acompanhar e avaliar o progresso da execução das a�vidades pactuadas conforme Plano de Trabalho anexo, contendo a definição das principais ações a serem implementadas, o
cronograma de sua execução, bem como outros elementos necessários e suficientes à escorreita consecução do objeto pactuado;

2. Analisar e avaliar os principais assuntos relacionados à implementação deste Acordo, com vistas a elaborar as suas diretrizes prospec�vas;

3. Criar condições favoráveis à implementação deste Acordo, bem como dos programas e projetos a serem desenvolvidos;

4. Guardar sigilo das informações ob�das no âmbito deste Acordo, que não poderão ser repassadas a terceiros sem o consen�mento prévio e formal do outro par�cipe.

2.2. Da PBH, com a interveniência da SMSP:

Compete especificamente à SMSP por intermédio da GCMBH:

1. Executar as ações estabelecidas no Plano de Trabalho, anexo;

2. Acompanhar e avaliar as ações pactuadas e implementadas, sugerindo, quando entender necessário, imediatos ajustes;

3. Designar, caso seja necessário, recursos humanos e técnicos que possam contribuir para o bom andamento dos trabalhos;

4. Disponibilizar ao NESP os dados e informações internas necessárias ao cumprimento dos obje�vos pactuados, respeitadas as vedações legais e as es�pulações deste Termo;

5. Promover a interface com outras áreas de interesse no âmbito da SMSPH e da PBH. 

2.3. Da FJP:

Compete especificamente à FJP, por intermédio do NESP:

1. Executar as ações estabelecidas no Plano de Trabalho, anexo;

2. Acompanhar e avaliar as ações pactuadas e implementadas, sugerindo, quando entender necessário, imediatos ajustes;

3. Produzir pesquisas empíricas e estudos cien�ficos direcionados ao desenvolvimento e aprimoramento da SMSP e da GCMBH, especialmente das áreas de segurança pública
municipal e atuação da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte;

4. Disponibilizar à SMSP as bases de dados e demais conteúdos trabalhados a par�r deste Termo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO ACOMPANHAMENTO

Os par�cipes designarão os respec�vos executores do presente Termo, suas atribuições, ocupações e ro�nas, conforme Plano de Trabalho anexo, os quais serão responsáveis por seu
acompanhamento e fiscalização, bem como pelo cumprimento de suas cláusulas.

Parágrafo único – Os par�cipes se comprometem a levar ao conhecimento do outro, imediatamente, a ocorrência de qualquer fato que interfira no andamento ou comprometa o
sucesso do objeto do presente termo, para que sejam adotadas as providências preven�vas ou corre�vas.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

O presente instrumento não acarreta ônus aos par�cipes, estando as a�vidades inseridas nas atribuições ordinárias de cada Ins�tuição, mo�vo pelo qual não se consigna dotação
orçamentária para sua execução.

5. CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS HUMANOS

Os recursos humanos u�lizados por quaisquer dos par�cipes nas a�vidades inerentes ao presente Termo não sofrerão alterações na sua vinculação funcional com as Ins�tuições de
origem, às quais cabe responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal e securitária decorrentes, inexis�ndo responsabilidade solidária entre os
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par�cipes.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO USO DA MARCA

Em relação ao uso da marca:

(a) Os par�cipes convencionam que a u�lização de suas respec�vas marcas, representadas por seus �tulos e logo�pos, só poderão ser u�lizadas por um par�cipe com a prévia e
expressa autorização do outro par�cipe;

(b) Este Acordo não autoriza qualquer dos par�cipes a expressar-se em nome do outro, seja oralmente ou por escrito.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA CONFIDENCIALIDADE

Em relação à confidencialidade:

(a) É vedada a divulgação pelos par�cipes de dados e informações ob�dos em virtude deste Termo, salvo se houver o prévio e expresso consen�mento do outro;

(b) É vedada a divulgação pelos par�cipes de dados e informações ob�dos em virtude deste Termo, classificados como sigilosos de acordo com a Lei de Acesso à Informação.

8. CLÁUSULA OITAVA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Em relação à propriedade intelectual:

(a) Nos termos da Instrução Norma�va FJP nº 01 de 24 de janeiro de 2014, é obrigatória a apresentação dos créditos à Fundação João Pinheiro pela par�cipação, autoria ou coautoria
nos trabalhos técnico-cien�ficos que produzam qualquer �po de publicação ou divulgação em relatórios, anais, resumos técnicos e outros, realizados no âmbito e em decorrência deste
Termo.

(b) Ainda nos termos da Instrução Norma�va FJP nº 01 de 24 de janeiro de 2014, permite-se a disponibilização da produção intelectual (relatórios, anais, resumos técnicos e correlatos)
nos serviços de informação (Biblioteca, Biblioteca Digital e Repositório Ins�tucional) da Fundação João Pinheiro, respeitadas as disposições do presente Acordo, notadamente no que diz
respeito à Cláusula Sé�ma – Da confidencialidade.

(c) A atribuição de créditos pela par�cipação, autoria ou coautoria em qualquer trabalho técnico-cien�fico desenvolvido no âmbito e em decorrência deste Acordo deverá refle�r
fielmente a real contribuição e par�cipação de ins�tuições e pessoas.

(d)A publicação ou divulgação de qualquer trabalho técnico-cien�fico desenvolvido no âmbito e em decorrência deste Acordo deverá obedecer às restrições estabelecidas pela legislação
de acesso à informação, pelas polí�cas de confidencialidade de dados dos par�cipes e do Acordo e pela legislação que versa sobre vedações no período eleitoral.

9. CLÁUSULA NONA – DAS MODIFICAÇÕES E DAS ADESÕES

Este Termo poderá ser modificado a qualquer tempo, inclusive para incluir novos par�cipes e/ou intervenientes, desde que com anuência de ambos os par�cipes, por meio de termo
adi�vo, com publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA

O presente Termo de Cooperação vigorará por 60 (sessenta) meses, a contar da data de sua publicação.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DENÚNCIA E DA RESILIÇÃO

O presente Termo de Cooperação poderá ser denunciado pelos par�cipes, a qualquer tempo, mediante comunicação escrita ao outro, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, bem
como ser rescindido no caso de descumprimento de qualquer uma de suas cláusulas ou condições, sem prejuízo do trâmite regular das a�vidades em curso.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO

A FJP providenciará a publicação do extrato deste Acordo de Cooperação no órgão oficial do Estado de Minas Gerais, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

Os PARTÍCIPES ficam cientes de que ocorrerá a publicação dos dados pessoais de seu representante, nos instrumentos jurídicos celebrados com o Município de Belo Horizonte, que serão
publicados em portal de transparência com acesso livre, para fins de cumprimento da Lei de Acesso à Informação.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

Compete ao foro da Comarca de Belo Horizonte dirimir as dúvidas e li�gios oriundos deste instrumento.

 

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, após ter sido lido juntamente com seu(s) anexo(s), o presente Termo de Cooperação Técnica é assinado
eletronicamente pelas partes.

 

Belo Horizonte,        de                             de 2020.
 

 

 

 

SMSP:

Genilson Ribeiro Zeferino

Secretário Municipal de Segurança e Prevenção de Belo Horizonte

 

 

 

GCMBH:

Rodrigo Sérgio Prates
Comandante da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte

 

 

 

FJP:

Monica Moreira Esteves Bernardi
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Vice-Presidente da Fundação João Pinheiro

 

 

Testemunhas:

 

 

1) ______________________________              2)_______________________________

 

 

 

 

 

ANEXOS AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

PLANO DE TRABALHO

ANEXO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FJP / PBH-SMSP-GCMBH – PLANO DE TRABALHO

 

 

 

 

I - CARACTERIZAÇÃO DA PROPOSTA

1 - TÍTULO: Termo de Cooperação Técnica Fundação João Pinheiro (FJP) – Prefeitura Municipal de Belo Horizonte / Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção de Belo Horizonte (SMS

2 - PARTÍCIPES: Fundação João Pinheiro (FJP) e Prefeitura Municipal de Belo Horizonte / Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção de Belo Horizonte (SMSP) / Guarda Civil Municip

3 - PERÍODO DE EXECUÇÃO:  60 (sessenta) meses a contar da publicação do presente Termo de Cooperação Técnica

4 - OBJETIVOS:

(a) Estabelecer ações conjuntas para a elaboração e implementação de estudos científicos, metodologias, projetos, publicações, diagnósticos e serviços direcionados ao desenvolvimento e aprim
de segurança pública municipal e atuação da Guarda Civil Municipal, cujos objetivos e ações estão relacionadas ao trabalho do Núcleo de Estudos em Segurança Pública da FJP, doravante den

(b) Promover o intercâmbio de dados e informações técnicas e científicas de interesse dos partícipes, resguardadas as determinações de salvaguarda de assuntos sigilosos;

(c) Organizar, em conjunto, programas específicos de pesquisa e desenvolvimento científico e quaisquer outras atividades julgadas de interesse ou de conveniência pelos partícipes, sem prejuíz

5 – JUSTIFICATIVA:

A Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte, como instituição recente no cenário da segurança pública local, tem se destacado pela busca sistemática de qualificar suas capacidades de atuação
de políticas de segurança cidadã em desenvolvimento na Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção a qual se vincula. O Núcleo de Estudos em Segurança Pública da Fundação João Pinh
interesse em acompanhar esse processo, que tem se mostrado pioneiro em muitos aspectos. A FJP, instituição de pesquisa pertencente à estrutura funcional do Poder Executivo de Minas Gerai
atuação no campo das políticas públicas e da administração pública, tendo expertise nas áreas de desenho, avaliação e monitoramento de políticas públicas. Por meio do Núcleo de Estudos em
formalmente instituído desde o ano 2000, a FJP mantém sólido histórico de trabalho com uma série de parceiros institucionais e de pesquisa, com um quadro qualificado e experiente de pesqu
monitoramento e avaliação das ações e intervenções realizadas pelo campo. O incremento que esta parceria oferece é tornar sistemático e institucional – portanto, mais sólido e célere – o fluxo
trabalhos do NESP, por um lado, e que qualificam, mediante o feedback do que é produzido, as capacidades institucionais da GCMBH.

II - ESTRUTURA DE EXECUÇÃO

DETALHAMENTO: Planeja-se, para a operacionalização da presente cooperação técnica, a estruturação de equipes organizadas a partir das demandas oriundas de ciclos de planejamento
anuais, além de uma equipe de coordenação técnica geral do projeto. A partir da designação dessas equipes, deverão ser construídas as agendas de trabalho específicas, pertinentes à
natureza e às especificidades das atividades a serem desenvolvidas, assim como os produtos e etapas intermediárias consideradas pertinentes. Para fins de acompanhamento geral periódico,
no entanto, pretende-se também a instituição de relatórios intermediários semestrais de cada uma das equipes, cujos conteúdos e estruturas também deverão ser oportunamente definidos.

ITEM SUBITEM ESPECIFICAÇÃO INDICADOR FÍSICO PRAZO RESPONSÁVEL

1. Composição da equipe  de
coordenação geral

1.1. Designação

Designação, por cada partícipe, de
equipes técnicas compostas por
profissionais de suas respectivas áreas
responsáveis (GCMBH pela SMSP-
BH; NESP pela FJP), conforme
cláusula terceira do presente Termo de
Cooperação Técnica.

Indicação nominal dos representantes
de cada partícipe que atuarão na
equipe de coordenação técnica geral

5 dias úteis após a
publicação do presente
Termo de Cooperação
Técnica

Pela SMSP:
GCMBH 
Pela FJP: NESP
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1.2. Construção da agenda
de trabalho e da metodologia
de acompanhamento da
execução do TCT

Definição da rotina de trabalho
necessária ao acompanhamento da
consecução dos objetivos, ações e
metas do presente Termo de
Cooperação Técnica.

Agenda do ano de trabalho e modelo
de relatório sintético de
acompanhamento de atividades

20 dias úteis após a
conclusão da etapa 1.1.

Equipe de
coordenação geral

2. Composição das frentes de
trabalho anuais

2.1. Designação das equipes
técnicas Definição do escopo, metodologias e

prazos das ações a serem executadas
no bojo do presente Termo de
Cooperação Técnica, a ser elaborada
no formato de ciclos anuais.

Indicação nominal dos representantes
de cada partícipe que atuarão nas
equipes técnicas anuais

10 dias úteis após a
conclusão da etapa 1.2.

Equipe de
coordenação geral

2.2. Planejamento do projeto
(escopo, metodologias e
prazos)

Conteúdo da ação a ser executada no
ano validada pelos partícipes

10 dias úteis após a
conclusão da etapa 2.1.

Equipes técnicas
anuais

III - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - ANO 1

DETALHAMENTO: A fim de dar concretude ao modelo de planejamento previsto no presente Termo de Cooperação Técnica, as atividades técnicas previstas para o primeiro ano de
trabalho foram desenhadas conforme a seguinte proposta, sem prejuízos de eventuais ajustes necessários, posteriormente identificados pela equipe de coordenação geral e pela equipe
técnica a serem formalmente designadas nos termos do item II do presente Plano de Trabalho. Os referidos eventuais ajustes deverão ser formalizados nos relatórios de acompanhamento
aqui pactuados, também nos termos do item II do presente Plano de Trabalho.

1 - NOME DO PROJETO: Impactos da Pandemia COVID-19 sobre as atividades da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte (GCMBH)

2 - ESCOPO: Diante do cenário extraordinário imposto às forças de segurança pública de todos os entes federativos em virtude da pandemia COVID-19, percebe-se a premência de estudos
focados nos impactos organizacionais da atuação dos guardas civis municipais de Belo Horizonte nas ações de regulação e ordenamento urbana extraordinariamente implementadas para
fazer face à emergência de saúde pública causada pela pandemia. Diante do ineditismo do momento, faz-se necessário melhor conhecer os efeitos físicos, emocionais e sociais, para o
efetivo da GCMBH, da atuação em um cenário com novas demandas e protocolos de atuação.

ETAPA PRODUTO PRAZO RESPONSÁVEL

1 Elaboração do questionário preliminar da pesquisa Questionário preliminar 10 dias úteis NESP/FJP

2 Realização do pré-teste (aplicação do questionário em
amostra do efetivo da GCMBH)

Banco de dados preliminar preenchido e
sugestões consolidadas 5 dias úteis após etapa 1 GCMBH

3 Elaboração do questionário final da pesquisa Questionário final 10 dias úteis após etapa 2 NESP/FJP

4 Definição da estratégia de divulgação da pesquisa
entre o efetivo da GCMBH Planejamento da divulgação realizado 10 dias úteis após etapa 2 NESP/FJP 

GCMBH

5 Realização da coleta de dados da pesquisa - etapa 1 Banco de dados final preenchido 20 dias úteis após etapas 3 e
4 GCMBH

6 Análise dos dados Relatório preliminar de pesquisa - etapa 1 60 dias úteis após etapa 5 NESP/FJP 
(com participação da GCMBH)

7 Realização da coleta de dados da pesquisa - etapa 2
(2021) Banco de dados final preenchido FEV/21 GCMBH

8 Análise dos dados Relatório preliminar de pesquisa - etapa 2 60 dias úteis após etapa 7 NESP/FJP 
(com participação da GCMBH)

9 Relatório final de pesquisa Relatório final de pesquisa (escopo completo
do trabalho) 40 dias úteis após etapa 8 NESP/FJP

 

 

 

SMSP:

Genilson Ribeiro Zeferino
Secretário Municipal de Segurança e Prevenção de Belo Horizonte
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GCMBH:

Rodrigo Sérgio Prates
Comandante da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte

 

 

 

FJP:

Monica Moreira Esteves Bernardi
Vice-Presidente da Fundação João Pinheiro

 

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO SÉRGIO PRATES, Usuário Externo, em 04/01/2021, às 11:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por GENILSON RIBEIRO ZEFERINO, Usuário Externo, em 04/01/2021, às 12:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Helger Marra Lopes, Presidente(a), em 04/01/2021, às 18:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 23658819 e o código CRC 82988617.

Referência: Processo nº 2060.01.0001202/2020-13 SEI nº 23658819
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