ADVOCACIA--.GERALDAUNIAO
PROCURADORIA-GERALFEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL JUNTA AO CEFET/MG
Av. Amazonas, Do5253 Nova Suiga CEP 30480-000 Belo Horizonle/MG

PARECER N' 63/2018#F-CEFETMG/PGF/AGU
PROCESSO

ELETRON[CO

N ': 23062.007393/20]8-91

ASSUNTODETALHADO: O PROJETO, EM PARCER]A COM A AGENCIA
DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO

AGO (AG RMVA), VISA FORNECER CAPACITACAO NAS AREAS DE
PLANEJAMENTO URBANO E SANEAMENTO BASICO, AS EQUIPES
TiCNICAS DAS PREFEITURAS MUNICIPALS DA KEGiAO.

UNIDADE DE ORlIGEM: TMT - DEPARTAMENTO DE COMPUTA(;AO E
roxcvntlr

A r) CIvIl

,

DESTINO:DIRETOR]AGERAL(DG).
OBJETO DA CONSULTA: ANALYSE E EVENTUAL CHANCELA EM
MINUTA DO ACORDO DE C00PERA(AO TECNICA.

EMENTA: Anflise de minute de Acordo de
Cooperagao T6cnica. Desenvolvimento de
projeto de extensgo com parceiro externo.
Inexist6ncia de repasse de recursos financeiros.
Vinculagao aos preceitos da Lei n ' 8.666/93c/c
a Reso[ugao CD-014/] 7, de 28 dejunho de 2017.

Possibilidade. Aprovagao com ressalvas.

Sr. Diretor-Gerd,
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DACONSULTA
1.

Trata-se de solicitagao vazada no Despacho Informativo n' 82/2018

DG (doc. 37 -- SIPAC/SGI),

em que a Diretoria-Gerd aprova os termos da minuta do

Acordo de Coopcragao T6cnica referente a atividade de extensio "curso de
capacitagao em planejamento urbano e saneamento bgsico'', constants dos autos
eletr6nicos (doc. 33

SIPAC/SGI),

e a promove para anglise e eventual chancela desta

Procuradoria.

DORELATORIO

2.

O processo eletr6nico foi autuado e cadastrado no sistema SIPAC/SGI

em 06/04/2018pelo Departamento de Computagao e Construgao Civil da Unidade de
Tim6teo do CEFET-MG, por meio do qual o mesmo apresentaa Diretoria de Extensio
e Desenvolvimento Comunitgrio (DEDC) plano de trabalho para desenvolvimento de
agro de extensio com parceiro externo.

3.

Depreende dos autos documentos e decis6es administrativas que

retratam o planejamento e a execugao da agEiode extensao, dentre des destacam-se: o
plano de trabalho (docs. 1, 8 e 19 -- SIPAC/SGI);

as autorizag6es e decis6es das

autoridadescompetentes que aprovaram a iniciativa (docs. 2 a 6; 14; 22; 31; 32; 35 a

37

SIPAC/SGI); e a minuta do Acordo de CooperagfioT6cnica(doc. 33 --

SIPAC/SGI).
4.

O processo deu entrada neste Orgao em 27/06/2018e esb sendo

analisado nesta data frente ao grande volume das atividades de consultoria algadas a

etta Procuradoria, aliadas ao crescententimero de demandasjudiciais, que tamb6m
reclamam atuagao deste Orgao.
5.

11o relat6rio, em epitome, polo que passo a anglise juridica conforms o

o disposto no parggrafo 6nico do artigo 38 da lei n' 8.666/93.
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DAANALISEJURJDICA
6.

O Acordo de CooperagaoT6cnica, s/n', decorrede um projetode

extensio retratado em plano de trabalho pr6prio e tem como panes o CEFET-MG
Agfncia de Desenvolvimento da Regiao Metropojitana do Vale do Ago

ea

Ag Rmva,

6rgao que faz parte da Administragao Publica do Estado de Minas Gerais e tem
finalidade de planejamento, assessoramentoe regulagao urbana, viabilizagfio de
instrumentos de desenvolvimento integrado da Regiiio Metropolitana do Vale do Ago

RMVA, segundo informa a Lei Compjementar 122, de 04/01/2012, do Estado de

MinasGerais(doc. 12 SIPAC/SGI).
7.

O pacto tem como objeto: ''... es/abe/acer co/zdi€des para vfab//fear a

Ati-vidade de extensdo denominada ' Curse de capacitagao em ptanejamento urbarto e

saneamento bdsico', que pisa. a capacitaQ€iodas equipes t6cnicas das prefeituras
municipals da regi€io metropolitana do V'ale do AQO, nas areas de planejamento
urbane e saneamento bdsico

8.

No tramite inferno do projeto, o mesmo encontrou guarida: na chefia do

Departamento de Computagao de Construgao Civil da Unidade de Tim6teo; na chefia
do Departamento de Formagao Gerd da Unidade de Tim6teo; na Diretoria de Extensio

e Desenvolvimento Comunitgrio, atrav6s da Portaria DEDC-234/18, de 15/05/2018
(doc. 22

SIPAC/SGI); e na Diretoria Gerd, no que atendeuo art. 14 da Resolugao

CD-014/17, de 28/06/2017,que regulamentaas ag6es de extensio do CEFET-MG.
Confers-se:
;'Art. 14 Salvo no cano de oferta de curso de Especializagao: em rivet

de p6s-graduagaocato sense: cWa {ramitagCiodeverd observer o
disposto no Regtltamento Gerat do Programs de P6s-Graduagdo cato
sense do CEFET-MG.

as t'otinas mencionadas no Art. i3 deverCio

prefer a aprovageioqtlantoao mdritoda proposta de aQfiode extensiio

exclusivamente
em dubs instdncicls:(alteradopeta ResotugdoCD028.'1 7: de 07 de agosto de 201 7)

I

Setor de lotagdo do coordenctdorda proposta;

}] . Diretoria de Extcns€io e Deseuvotvimento Comunit&rio.
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9.

Destaca-se do Acordo o interesse institucional mQtuo envolvido e, dado

outro, que nico haverf repasse de recursos financeirosentry os participespara o
desenvolvimentodo projeto, conforms prev6 a clgusula quinta do pacto. Ou seja,
revela-se do termo a natureza de um verdadeiro conv&nio.

10.

Com efeito, o fomento a educagao continuada visando a atualizagao e

ao aperfeigoamento de profissionais na area tecno16gica e a disseminagao do
conhecimento com a qualificagao profissional para os diversos setores da economia
sio inerentes ao objetivo legal e regulamentar do CEFET-MG,

consoante expresso no

art. 2', 111,da Lei n' 6.545/78 c/c os arts 2' e 3' do Decreto n' 5.224/2004.

11.

Deste modo, depreende do Acordo caracterfsticas de um conv6nio que,

segundo a doutrina de Holy Lopes Meirelles sio: ''acordos .Prmados por en//dudes

pabticas de qualquer esp6cie. ou autre estes e organizag6esparticulates, para
realizagEio de objetivos de interesse comum dos participes''

12.

Assim, o Acordo sujeita-se as disposig6es da Lei n' 8.666/93, consoante

previsao de seu artigo 116, $ 1'. /n verbis:

Art. 116. Aplicam-se as disposig6es delta Lei. no que couber, aos
convanios: acordos, ajustes

e

outros

instrumentos cong&neres

celebrados por 6rgfios e entidades da AdministragEio. (gri.fos)

$ 1' A celebragdo de conv&nio,acordo ou (juste pecos 6rgeios ou
entidades da Administt'ageio Pibtica depends de pr6via aprovagdo de

competenceplano de trabalho proposto peta organizaqdo interessada,
o qual deverd confer. no minimo: as seguintesinformagiies:
1 - identiDcagao do objeto a ser executado;
11- metal a serum atingidas;

ill - etapas ou .fuses de execugEio:
IV- plano de aplicaQEio dos recut"sos .fiytanceiros:
I'' - cronogtama de desembotso:

V'l- previsdo de inicio e Pm dct execugiiodo objeto, bem assamda
conclusiio das etapclsou jamesprogramadasl
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V'll- se o quite

compreender obra ou servigo de engertharia:

comprovagfio de que os recursos pr6prios para complementar a
execugao do objeto estdo devidamenteassegurados. salvo se o gusto
total

do

empreendimento

recair

sabre

a

entidade

ou

6rgeio

descentralizador

13.

Dessa forma, a minutaconstancedo documentoeletr6nicon' 33 --

SIPAC/SGI se mostra adequada e este vinculada ao competente Plano de Trabalho
aprovado pdas instAncias pr6prias do CEFET-MG.

14.

Por sua vez, os documentos de habijitagaojurfdica e regularidade fiscal

do participe externo, tamb6m estio autuados no processo, nio havendo 6bice em tais
certid6es para que o Acordo de Cooperagao T6cnica seja firmado.

15.

Destarte, no conjunto de suas clgusulas, o texto da minute do Acordo

de Cooperagiio, de forma gerd e sob o angulo juridico-formal, guards conformidade
com as exigancias legais preconizadas para os instrumentos da esp6cie e encontra

amparono art. ] 16 da Lei n' 8.666/93.
16.

Nio obstante, assinala-se que a clgusula oitava do ajuste merece reparo

no casa concreto, na medida em que ngo haverf recursos financeiros envolvido no
projeto e, consequentemente, nio advirf "contas" a serum prestadas. Desta forma, para
fins de melhor adequagao do texto, sugere-se a seguinte alteragao:

CLAUSULA OITAVA - DO RESULTADO DO PROJETO

O Coordenador da atividade apresentargrelat6rio das atividades

desenvolvidas com a respectiva demonstragao do resultado esperado do
projeto ao Conselho de Extensio do CEFET-MG, por meio de relat6rio
de cumprimento de objeto no t6rmino da vig&ncia do presents Acordo.
q

17.

E, ainda, verifica-se ergo material na indicagao da Lei n' 8.666/93 no

preambulo do instrumento, merecendo reparo.
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18.

Quanto aos demais aspectos formais dos autos destaca-se, ainda, a

necessidade das seguintes medidas preventivas:

a) o setorresponsgvel
em conjuntocoma DEDC doveverificara
necessidade de atualizagao do cronograma apresentado no plano de trabalho, eis que a
tramitagao dos autos e a assinatura do instrumento poderao ultrapassar o m&s de julho

corrente, perfodo marcado como infcio das atividades do projeto;

b) os autos nico dio norte sobre quem iri certificar os cursos de
capacitagao, apenas sendo indicado no item 3.6 do plano de trabalho as metas
quantitativas e os indicadores de qualificagEioe certificagiio de trinta profissionais.
Todavia, enquanto instituigao de ensino, presume ser o CEFET-MG,

o que reclama da

DEDC que averigue, e faga registrar nos autos, como tal provid&ncia seri realizada e
coma servo feitos os registros e a guarda dos documentos inerentes.

c) os autos devem confer documento que demonstre o interesse da
AgQncia -- RMVA

19.

na parceria a ser realizada.

Cabs lembrar, ainda, que a Diretoria de Extensio e Desenvolvimento

Comunitgrio devs averiguar o resultadodo projeto, no exercicio regular do controls

das atividadesde extensio da autarquia,submetendoa sua conclusio aos registros
pr6prios daquela Diretoria.
20.

Enfim, insta registrar que nio compete a asta Procuradoria adentrar na

anglise do m6rito do projeto e das decis6es que o aprovaram, em face da conveni6ncia,
oportunidade e expertise inerentes ao poder discricionfrio de avaliagao e aprovagao

das ag6es de extensio do CEFET-MG.
21.

A

prop6sito,

a excepcionalidade da

anflise

t6cnica e da

discricionariedade da decisio do Gestor, vai ao encontro ao enunciado n' 7 do Manual

de Boas Prgticas Consultivas, aprovado pda Portaria Conjunta n' 01/2012, da
Consultoria-Gerd da Uniio, Procuradoria-Gerd Federal e Corregedoria-Gerd, today
da Advocacia-Gerd

da Uniao, que disp6e (grifo meu):
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:'A

manifestagiio

consultiva

qtle adentrar

questfio juridica

com

potencictlde signilicativo rejlexo em aspecto t&cnicodove confer

.justiftcati-va
da necessidadede faze-1o,evitundo-sepllsicill!!gmeldu.
podendo-se:
por6m, sabre estes emitir opiniEio ou Jbrmular recomendaQiies, desde

que enlatizando o cardter discriciondrio de seu acatamento.

CONCLUSAO

22.

PELO EXPOSTO,

com as considerag6es e ressalvas supra, opino polo

prosseguimento do frito e aprovo a minuta do Acordo de Cooperagao T6cnica
SCCONT

s/n' (doc. 33

SIPAC/SGI),

recomendando, todavia, os saneamentos

pr6vios das ressalvas indicadas nests Parecer.
23

Devolvo, pois, o processo, para as provid6ncias decorrentes
E o que me parece, salvo melhor jufzo
Belo Horizonte, 10 de julho de 2018
../

Cello Luf Santos Mnior

Procurador-Chefs da PF/CEFET-MG
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