
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
no ESTADO DE SANTA otwum 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CL N° 009/2019 

Termo de Cooperação Técnica que celebram 
entre sí A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA no 
ESTADO o: SANTA CATARINA 1ALESC) e o 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE 
SANTA CATARINA (TCE/SC), mediante as 
cláusulas e as condlções sogulnhes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
PREÀMEULO 

1.1. 1' PARTÍCIPE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA - ALESC, com sede na Rua Jorge da Luz Fontes. 310. Centro, 
Florianópolis/SC, CEP 88020-900, fone/mx (48) 3221-2755. e-maíl 
llcllaggeg@ale§g sc govpg. CNPJ n” 53.599 191.ooo1~a7. representada neste ato 
por seu Presidente Deputado .lullo Garcia 

1.2_ 2' PARTÍCIPE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
- TCE/SC. sítuada na Rua Bulcão Vianna, n° 9D, Centro. em Florianopolis/SC. CNPJ 
83.279.448/0001-13. tone/lex (48) 322144612 e 3221-3605. e~mail 
QresIg§ncIa@1ç§,sc govgr representado neste ato por seu presidente Conselholro 
Adircéllo de Moraes Ferralra Júnlor. 

1.3. FUNDAMENTO LEGAL: 
O Arts 55 e 116 da Lei n' 8666 de 21 de Junho de 1993 e alterações 

poslerlores: 
- Automação Admtnistraliva através de despacho do Diretor-Geral no do Oflcto 

CL 545/2019. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
OBJETO 

2.1 O presente _Tenno de Cooperação tem por obíeto a cooperação reclproca na 
área de fiscalização. oomrole e e realização de capacitação. lmeroàmbío, 
cooperação tecnlcmcientlñca e cultural para . quais são prevtstas as segutntee 
medtdas e ativtdades. ~~ 

2.1,1. Cooperação no treinam - ção de recursos humanos na área 
de fiscalização e comrole, 
2.1.2 Realização de semíná o e cicl Á e debates em ooniunto oom 
wstas à difusão dos prooedtm ^ ' 

ramucwpenuormm cwowmxsm 1
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA CQORDENAD RIA DE 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA rgrngggs 5 ggmgmgs 

2.1 3. Promoção de estágios de aperfeiçoamento de senadores da ALESC e o 
TCE/SC nas umdades ünalístlcas de cada um dos respectivos órgãos; 
2.1.4. Permuta de servidores entre e Assembleia Legnstative e o Tribunal de 
Contas do Estado: 
2.1.5. Reallzação de cursos de capacllação. de vonnaçao e de 
aperrerçoamemo_ de graduação e posaraduaçao, de imercàmbio de trelnedos 
e ínstmtores. de pesqursas, de publicações, de indicadores. de seminários e de 
outros eventos correlatos e pertinentes ao controle externo. a ñscalízaçao dos 
recursos públicos, a contabilidade e às ñnanças públicas, a gestão 
administrauva. entre outros sob a coordenação tecnica da Escola do Legislativo 
da ALESC e do |ns1íl|no de Contas - ICON. do TCE/SC: 
2.1 6. Participação em eventos. grupos de trabalha. estudos e desenvolvimento 
de projetos de pesquísas que tenham como fmalídade preclpua a oapacrtaçáo. 
21.7. Faollilaçáo da mrlização de !nslalaçoes !lslcas e equrpamentos 
looallzados na área de atuação dos signatários para uso funcional de seus 
membros, de acordo com as disponibilidades. medrante solmnaçàn com e 
antecedência e acordo entre os partlcipes; 
2.1.8. Busca de formas de ampliação do entrosamento entre a ALESC e o 
TCE/SC visando criar. esmbeleoer e dinamizar redes ou oanars de 
comunicação permanente emre seus arngentea e quadros mncionars. de forme 
a assegurar a parceria para o desenvolvimento e Implementação de ações 
diversas voltadas a captação dos recursos humanos da administração pública. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
DAS marcações nos SIGNATÁRIOS 

3.1. Para o desempenho das auvidaoes previstas no presente Termo de Cooperação 
Tecmcmlnstitucional os partícrpee se comprometem a: 

3.1 1. atuar no sentido de promover a execução das atrvidades objeto deste 
Termo da forma Integrada. bem como dlnmlr dúvidas ou prestar Informações a 
elas relativas. 

3.1.2. receber em suas dependencras ::(5) servrdades) indrcado(s) pelo outro 
Convenente para panlclpar de eventos, estágios ou vtsttas. e desrgnar 
proñeslonal para acompanha-uns) no daenvotvimento das atrvrdades 
pertinentes. 

~~~~~ 3.1.3. estabelecer anualmente prog açao mln|ma de formação ou 
aperfeiçoamento de pessoal ~ suas urudades de treinamento, 

ero disponível de vagas: 

Tamo le CwpmMnT&r›eACL «somaram 

seo/arm
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COORDENADORIA DE 
DO EUADO DESANTACAIARJNA ' u à ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

3.1.5. repassar ao outro as informações relaoxonadas aos respectivos planas 
ou Programas de Capaclmção. 

3.2. A ALESC e o TCE/SC responderão cada qua¡ pelo conteúdo 
temiam/metodológico dos respectivos «abalhos executados e divulgados e. 
assumirão total responsabilidade pelos mesmos, salvo quando se tratar de produção 
cientiñca individual de servidores ou colaboradores. 

CLÁUSULA QUARTA 
DA OPERACIDNALIDADE DO TERMO 

4.1. Quando se tratar de capacitação, pesquisas e estudos as questões relativas ao 
cumprimento do objeto do presente Tenho serão coordenadas pelas 
unidades/equipes técnicas da Escola do Legislativo da ALESC e do Instituto de 
Contas do TCE/SC e. pelas respectivas unidades administrativas quando se tratar de 
casos não mencionados neste Termo 

4.2. As despesas inerentes às atividades acordadas entre as psnes correrão por 
conta das respectivas dotações orçamentárias e de recursos de outras fontes que 
lorem obtidos oom vistas ao fiel cumprimento deste Instrumento, sem haver 
indenização de um ou de outro e sem transíerênoia de recursos financeiros e, os 
procedimentos deverão ser consignados em Instrumentos especificos. os quais 
obedecerão às condições previstas na legislação vigente 

CLÁUSULA QUINTA 
DA PERMUTA DOS SERVIDORES 

5,1. A permuta dos servidores dar-se-á através de ato de disposição ou cessão de 
pessoal com todos os direitos e vantagens do cargo que exercem, mediante acordo 
entre as panos. 

5 2 Fica limitado a 4 (quatro) o número de pennutas por ano civil para cada urna das 
partes. que por sua vez se obrigam a manter o orgão oedente Intorrnado sobre a 
freqüência dos servidores cedidos, sob pena da suspensão automática da cedencia 
e da sustentação do pagamento dos respectivos vencimentos. 

3.1 O presente Termo não Í 

mmpouco a alocação de m 
nto de recursos ttnancelros. 

em função dlversa da 

rwnoMCown-uo Ttanrcnchrooàmmm j) 3 

ses/mo
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA COORDENADORIA DE 
DO E?! ADO DL SANTA CATARINA 

preestabelecida nos respectivos quadros de pessoal, resselvandoee que. sendo 
necessária a adoção ou vinculação de meios e de pessoas, serão íorrnalizados 
procedimentos aplicáveis. 

6.1.1. e cooperação técnica será !ella a titulo gratuito e sem encargos 

cLÁusULA SÉTIMA 
VIGÊNCIA, DENUNciA E ALTERAÇÕES 

7.1 O prazo de vigência do presente Termo compreende o periodo entre 01/01/2020 
até 31/12/2024. podendo ser adilado e prorrogado para acréscimos ou supressões 
de responsabilidades 

7 2 No caso de rescisão. havendo trabalhos em execução. será lavrado o respectivo 
Termo no qual serão fixadas as responsabilidades quanto à conclusão de cade um 
dos trabalhos pendentes. 

7,3 Este instrumento podera ser modilicado de oomum acordo entre as partes. 
mediante Tenno Aditivo, assim como poderão as partes denunclelo a qualquer 
tempo. desde que o façam por escrito corn a antecedência de 60 (sessenta) días, 
independentemente de interpelaçao judicial ou extrajudicial. mantendo-se, todavia. 
as obrigações assumidas ate a sua efetiva e definitiva retirada da relação 
estabelecida. 

CLÁUSULA OITAVA 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1. Os casos omissos serão solucionados mediante entendimento entre as partes. 
sendo que aqueles que lmportarem modiücaçbes do presente acordo serão 
expressamente fonnalizados 

8.2. Os participes não poderão ceder, transferir ou sub-roger os direitos e ações 
deste instrumento sem o prévio e expresso oonsentimento dos demais. 
8.3 Os partzcipes se comprometem a manter slgilo sobre infonnações a que tiverem 
acesso em razão deste Termo 

CLÁUSULA NONA 
DO F0 o 

~~ ~~ ~~ 9 1. Fica elelto o Foro da Comar - .. 
renúncia e>qaressa de qualquer outro -- 
eventuais questões oriundas do pr 

' 
I do Estado de Santa Catarina. oorn a 
ais privílegiad que seia para dirimir 

imunmmaorermcurmmis no D 4
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~ ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COORDENADORIA DE 
DO ESFADO D! SANTA CKMRÁNA T ' ' › 

9,2. E por estaremjuslas e acordadas assmam as partes o presente ínsírumemo em 
três vias de igual teor e forma. 

Florianópolis/SC 05 de dezembro de 2019. 

Presldsnta do TCE/SC 

1mm «Cwv-'ICETMMCL :cwsmmx:
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TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CL N" 003/2014 

Termo de Cooperação Técnica que celebram 
entre sl A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA no 
ESTADO DE SANTA CATARINA (ALESc) e o 
TRIBUNAL DE coNTAs no ESTADO DE 
SANTA CATARINA (TCEISO), medínnxe as 
cláusulas e as condições Seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
PREÀMBULO 

1.1. 1- PARTÍCIPE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA no ESTADO DE SANTA 
CATARINA - ALesc, cam sede na Rua Jorge da Luz Fontes, 31o, Centro. 
FlonanópoIiS/SC, CEP 38020-900, fone/fax ue) 3221-2766. e-maíl 
Iici(acoeS@aleSc s.: gov br, CNPJ n° 835991910001-87. neste aIo representado 
por seu Presidente Depurado Romildo Tíxon. 

1.2. 2- PARTICIPE: TRIBUNAL DE CONTAS no ESTADO DE SANTA CATARINA 
- TCEISC. Sltuada na Rua Bulcão Vianna, n° eo, Centro_ em Fhnrlanópolis/SC, CNPJ 
a3 27s 4431000143, Ione/Iax (48) 3221.3512 e 3221-3605. e-mail: 
gresidenc¡a@zce.sc›gov.br neste am representado por Seu presldente Conselheiro 
Júlio García. 

1.3. FUNDAMENTO LEGAL. 
. Arts 55 e 11s da Le] n' 8.568 de 21 de Junho de 1993 e alterações 

POSÍÉHOÍSSI 
. Automação Aumrmsuauva. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
OBJETO 

2 1 0 presente Termo de Cooperação !em por objeto a cooperação r cíproca na 
área de Iíscalização. canlrole e a realização de allvldades de pacítação, 
inlsrcâmblo e comparação (émioo-cienllñca e cultural, para os uaIs ser adotadas 
as seguintes medndas: 
21.1. cooperaçãà-no treinamento e preparação de recurs ana a area de 
fiscalização e oonIroIe; 

vcmmmnwndnTknImrLr-'WMIIIAM 
;J . 

~~~~~
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ASStMULÍtA lhGtSLKl lVr\ (ÍOORDFNAPCHHA hF 
UUlM/\IXÀUI x/\Nr/\ÇAIAKINA Il( l rngnrx r L onrgnruw' 

2 1,2. Realtzaçâo de semlnérío e ciclos de estudos e debates em conjunto com vistas 
a dllusão dos prooedrmomos ¡unlo à sociedade; 
2.1.3. Promoção de estágios de aperfeiçoamento de servidores da ALESC e o 
TCE/SC nas unidades ünalistlces de cada um das respectivos órgãos, 
2.1 4 Permuta de servidores entre a Assembléia Legislaliva e o Trllzunal de Contas 
do Estado. 
21.5 Realização de cursos oe capacitação. de rorrnaçao e de aperrerçoarnanto. de 
graduação e pós-graduação, de Intercâmbio de rrernados e rnstrutores. de 
pasoursas, de publicações. de indicadores, da semrnárros e de outros eventos 
correlatos, pertinentes ao oorrtrote exlemo, à ñscallzaçño dos recursos públicos. a 
contabllidade e os ñnanças públicas, a gestão adrnrnretratrva, entre outros. soo a 
ooordenaçao toonrca da Escola do Legislativo da ALESC a do Instituto de Contas - 
ICON, do TCE/SC: 
2.1.6. Parxrorpação em eventos, grupos de trabalho. estudos e desenvolvimento de 
projetos de pesquisas que tenham como ñnalídade preclpua a capacitação; 
2 1 7. Facrluação da utrlrzação de Instalações trsicas e equrpamentos Iocalrzados na 
área de atuação dos signatários para uso lundonal de seus membros. de ::como 
com as disponibilidades. mediante solicitação com a antecedência e acordo entre os 
parrloipes: 

2.1.8 Busca de tomas de ampllação do enlmsamento entre a ALESC e o TCE/SC 
vrsando criar. estabelecer e dínemlzar redes ou canais de oomunrcação permanente 
entre seus dirigentes e quadros fundonaís. de !arma a assegurar a parceria para o 
desenvolvimento e Implementação de ações diversas voltadas à captação des 
recursos humanos da adrrrtnrstração puorrca 

cLÁusyLA TERCEIRA _ DAS OBRIGAÇOES nos SIGNATARIOS 

3 1. Para o desempenho das atividades previstas rro presente Termo de Cnoperação 
Técnico-Institucional os panlcipes se comprometem a: 

3 1.1. atuar no sentido de promover a execução das allvldades objeto deste termo 
de rorma integrada, bem como drrlmir dúvidas ou prestar inrormações a elas 
relaüvas, 

312. receber em suas dependenoros o(s) servidortes) 
' ¡oado ) pelo outro 

oanvenenle para panrcrpar de eventos. estágws ou vísll . e e r prorrssrerrar 
para acompanhe-lots) no deserrvorvrrrranro das atividades erline 

~~ 

raro» escutando reuniam, rrunmuum y 2
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3.1.3. eslahelecer anuaimente programação mtnima de iormaçào ou 
aperfeiçoamento de pessoal através de suas unidades de treinamento, informando 
ao outro oonvenente sobre o numero disponivei de vagas. 

3 1 4. criar condições recíproca-is para a utilização comum de suas bibliotecas: 

3.15. repassar um ao outro as informações reiaoionades aos respectivos planos ou 
Programas de Capacitação 

3.2. A ALESC e o TCE/SC responderão cada qual pelo conteúdo 
técnico/metodológico dos respectivos trabalhos executados e divulgados e, 
assumlrão totai responsabilidade pelos mesmos. salvo quando se tratar de 
produção oientiiica índlvidual de servidores ou colaboradores. 

CLÁUSULA QUARTA 
DA OPERACIONAIJDADE DO TERMO 

41. As questões relativas ao cumprimento do objeto do presents termo serao, 
coordenadas pelas unidades/equipes técnicas da Escola do Legislativo de ALESC e 
do instituto de contas do ros/sc. quando se tratar de capacitação. pesquisas e 
estudos e. pelas respectivas unidades admlnlstralivas. nos outros casos 

4.2. As despesas inerentes às atividades acordadas entre as partes correrão por 
conta das respectivas dotações orçamentárias e de recursos de outras fontes que 
forem obtidos com vistas ao ñel cumprimento deste Instrumento. sem haver 
indenização de um ou da outro e sem transferência de recursos ñnanceiros eo os 
procedimentos deverão ser consignados em instrumentos especlñcos. os quais 
obedecerão às condições previstas na legislação vigente. 

CLÁUSULA QUINTA 
DA PERMUTA Dos SERWDORES 

5.1. A permuta dos servidores darse-á através de ato de disposição ou cessão de 
pessoal com todos os direitos e vantagens do carga que exercem, mediante acordo 
entre as partes. 

partes. que por sua vez se obrlgam e mstnher o órgão r ente ado sobre a 
da cedência 

m..., «contruir Mania CL .i- intaum»
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COORDI N/\HONA m: 
k' 

r [450 3 r carsrrnrvruw' 

CLÁUSULA SEXTA 
RECURSOS FINANCEIROS 

6.1. O presente Termo desonera quarsquer obngações nnancerras das partícípes no 
atendrmento de suas cláusulas. 

6.1 1, Não haverá transferência de recursos ñnancesros entre os panlcrpes para a 
execução deste Termo. 

e 1.2 A cooperação técnica será feíla a título gralulto s sem encargos. 

_ cLAuauLA SÉTIMA _ 
VIGENCIA, DENUNCIA E ALTERAÇOES 

7.1. O prazo de vigência do presente Termo compreende o período entre 01/01/2015 
até 3111212019, podendo ser armado, prorrogado w denunciado pur qualquer um 
dos panrorpes medranle manifestação escura com amecedéncia mínima de 30 
(trinta) días 

7.2. No caso de rescisão, havendo trabalhos em execução, será lavrado o respectivo 
Termo no qual serão ñxadas as responsabilidades quanto a conclusão de cada um 
dos trabalhos pendentes. 

7.3. Este Instrumento poderá ser modiñcado de comum acordo entre as partes, 
mediante Termo Adlnvo, ass|m como poderão as panes denunciá4o a qualquer 
tempo, desde que o façam por escrito com a antecedência de 60 (sessenta) duas. 
independentemente de lnterpelaçáo Judicial ou extrajudrclal, mantendo-se. todavra. 
as abrlgações assumidas ate a sua e4euva e denniuva retirada da relação 
estabeleclda 

CLÁUSULA OITAVA 
Drsposrçóss GERAIS 

3,1. Os casos omissos serão solucionados medxante entendimento e Ire as partes, 
sendo que aqueles que ímporuarem modlücações do ¡vresenl corda serão 
expressamente formallzados, 

rlos e ações 

Tcmmdxcmrxnwvl-&urutluvmàmum \4
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aa. os paruclpes se comprometem a manter srgrto sobre informações a que tiverem 
acesso em razão deste Term:: 

CLÁUSULA NONA 
DD FORO 

9.1. Fica storm o Foro da Comarca da caprta¡ do Estado de Sama catarina, com a 
renúncía expressa de qualquer outro po¡ mars pvlvilegiado que sem para dinmlr 
eventuais queslões onundas do presente Termo 

9.2. E por estarem justas e acordadas assinam as partes o presente Inslmmento em 
(res vias de igual teor e forma. 

FIoríanópoIIs/SC 15 de dezembro 2014 

PARTÍCIPES: 

Tnvnm de ("Witt-Juh YAatIu cr. movl/MINI? 5
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