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CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO ACADÊMICA, 

INSTITUCIONAL, CULTURAL E TÉCNICO-

ADMINISTRATIVA QUE ENTRE SI FAZEM A 

UNIVERSIDADE SAN PABLO – CEU E O 

MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, POR MEIO 

DE SUA PROCURADORIA GERAL. 

 

 

Aos vinte e sete dias do mês de junho de 2005, na Travessa do Ouvidor, n° 04, 

Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, pelo presente instrumento de 

CONVÊNIO, e na melhor forma do direito, de um lado o MUNICÍPIO DO RIO 

DE JANEIRO, doravante designado simplesmente MUNICÍPIO, por meio de 

sua Procuradoria Geral, localizada na Travessa do Ouvidor, n° 04/23° andar - 

Centro, neste ato representada pelo Procurador-Geral do Município, Dr. JÚLIO 

REBELLO HORTA, e de outro, A UNIVERSIDAD SAN PABLO –CEU, com 

sede na Calle Isaac Peral de Madrid, Madrid, Espanha, CP 28040, CIF 28423275,  

neste ato representada por seu Reitor, Sr. D. José Alberto Parejo Gamir, 

doravante denominado simplesmente CEU, tendo em vista o decidido no 

processo administrativo ............./2005, resolvem assinar o presente CONVÈNIO, 

de conformidade com a Lei Federal n° 8.666, de 21.06.93, inclusive com as 

alterações introduzidas pelas Leis nº 8.8883, de 08 de junho de 1994, nº 9032, de 

28 de abril de 1995 e nº 9.648, de 27 de maio de 1998, pelo Código de 

Administração Financeira e Contabilidade Pública do Município do Rio de 

Janeiro – RGCAF, aprovado pelo Decreto nº 3221, de 18 de setembro de 1981 e 

suas alterações, cujas partes declaram-se sujeitar incondicional e irrestritamente, 

assim como às cláusulas deste Convênio e a Legislação Tributária pertinente: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – (ESCOPO) – Este CONVÊNIO tem por finalidade 

geral regulamentar a cooperação acadêmica, institucional cultural e técnico-

administrativa entre a Procuradoria Geral do Município (doravante PGM-RIO) e 

o CEU. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – (OBJETO) - O presente CONVÊNIO tem por 

objeto que a cooperação acadêmica, institucional, cultural e técnico-

administrativa entre o MUNICÍPIO, por meio da PGM-RIO, e o CEU, se 

verifique em projetos comuns, voltados ao intercâmbio de professores e 

procuradores, realização de cursos e seminários no CEU, bolsas de pesquisa, 

realização de cursos de pós-graduação, elaboração de livros e outras obras 

profissionais ou acadêmicas, criação de bases de dados, oferecimento de cursos e 

a realização de eventos culturais e acadêmicos, dentre outros, em torno de temas 

de relevante interesse público, a serem definidos ou aprovados pela PGM-RIO, 

principalmente, embora não somente, no campo do direito ambiental e como 

parte do projeto de instalação da Academia/Escola Brasileira de Políticas 

Públicas, a ser implantado e gerido pelo Centro de Estudos da própria PGM-RIO, 

em cooperação com outras instituições, inclusive o CEU. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – (DOS PROGRAMAS ENGLOBADOS PELO 

CONVÊNIO) – A cooperação técnica prevista nesta Cláusula compreende, por 

parte da PGM-RIO, o custeio total ou parcial, direto ou por meio de repasse, dos 

recursos materiais necessários ao desenvolvimento das atividades que lhe sejam 

propostas pelo CEU ou cuja execução a este sejam propostas pela PGM-RIO, tais 

como a realização de eventos acadêmicos variados (entre os quais, 

exemplificativamente, a realização de cursos, seminários, congressos, etc.), 

pesquisas, estudos, levantamentos de campo e de dados, análises setoriais, 

avaliações críticas, dentre outros, ao direito, bem como relacionados ao 
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acompanhamento, avaliação e discussão de políticas e estratégias públicas; de 

propostas legislativas em tramitação no Brasil e no exterior; dos temas sociais, 

políticos, econômicos, etc., que informem a umas e outras, tanto de uma 

perspectiva nacional como internacional; e das melhores práticas públicas e 

privadas que contribuam ou possam contribuir para a formulação de propostas 

legislativas e regulamentares, bem como de alteração de práticas públicas ou 

privadas, nos níveis nacional, regional e local, visando a promover o 

desenvolvimento econômico sustentável, o conhecimento – em especial na área 

jurídica -, a eficiência do estado e a melhoria da qualidade de vida no Brasil, 

principalmente na Cidade do Rio de Janeiro, com responsabilidade fiscal, social e 

ambiental. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A PGM-RIO definirá quanto à sua eventual 

participação no custeio direto ou por meio de repasse de atividades contempladas 

por este CONVÊNIO, inclusive se tal apoio será total ou parcial, após submissão, 

pelo CEU, de projeto especificamente elaborado para cada nova iniciativa, no 

qual devem constar obrigatoriamente a descrição das etapas, fases e prazos de 

sua execução; uma estimativa criteriosa dos custos previstos; um plano de 

aplicação dos recursos repassados, contendo cronograma de seu desembolso e 

repasse pelo MUNICÍPIO, quando o caso; os resultados pretendidos; e a 

apresentação de outras partes porventura envolvidas, devendo a descrição precisa 

desses elementos ser consubstanciada em termo próprio. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – (OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO) – De forma a 

implementar os objetivos do presente CONVÊNIO, o MUNICÍPIO, por 

intermédio da PGM-RIO, deve desempenhar os deveres seguintes, enquanto este 

CONVÊNIO permanecer em vigor: 
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a) oferecer às atividades propostas pelo CEU, apoio total ou parcial, nos termos 

que sejam aprovados pela PGM para cada projeto que lhe seja submetido, 

conforme parágrafo segundo, da cláusula anterior, especialmente, mas a tanto 

não se limitando, em sede de logística e de infra-estrutura necessárias à 

implementação concreta de tais iniciativas.  

a.1) remuneração aos palestrantes, instrutores, conferencistas, professores, e 

outros profissionais e acadêmicos, nacionais ou estrangeiros, que sejam 

indicados pelo CEU, inclusive de diretores, integrantes, funcionários, 

membros ou colaboradores deste, mediante aprovação prévia da PGM, para 

participar nas atividades referidas no item anterior, nos termos das resoluções 

da PGM e demais atos normativos aplicáveis; 

a.2) custeio de passagens aéreas nacionais e internacionais para 

pesquisadores, professores, especialistas, estudiosos, convidados, etc., 

inclusive de diretores, integrantes, funcionários, membros ou colaboradores 

deste, envolvidos nos projetos aprovados pela PGM-RIO, nos termos 

aprovados caso a caso; 

a.3) custeio de estadias mais prolongadas para as pessoas mencionadas no 

sub-item anterior, envolvidas em projetos de médio ou longo prazos 

aprovados pela PGM-RIO, em  termos e condições a serem autorizados caso a 

caso; 

a.4) custeio dos honorários de profissionais especializados cujos serviços 

sejam necessários ao desenvolvimento das atividades contempladas neste 

convênio, inclusive de diretores, integrantes, funcionários, membros ou 

colaboradores do CEU; quando engajados em projetos aprovados pela PGM-

RIO e nos termos que ficarem consubstanciados nessa aprovação em cada 

caso; 
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a.5) custeio de todas as demais despesas necessárias ao desenvolvimento das 

atividades contempladas neste convênio, em relação aos projetos aprovados 

pela PGM-RIO  e nos termos que ficarem consubstanciados nessa aprovação; 

b) promover a compra, quando entender pertinente, das obras indicadas pelo 

CEU como sendo de interesse da Biblioteca da PGM; 

c) providenciar, quando julgar pertinente, a publicação dos trabalhos produzidos 

nas atividades cujos projetos tenham sido aprovados pela PGM-RIO, nos 

termos deste CONVÊNIO; 

d) cuidar para que, quando da divulgação das atividades abrangidas por este 

CONVÊNIO, seja feita a menção de que a iniciativa é resultado da parceria 

do MUNICÍPIO, da PGM e do CEU. 

 

CLÁUSULA QUARTA – (OBRIGAÇÕES DO IDPV) – De forma a 

implementar os objetivos do presente CONVÊNIO, o CEU deve envidar os seus 

melhores esforços no desempenho dos deveres seguintes, enquanto este 

CONVÊNIO permanecer em vigor: 

a) propor à aprovação preliminar da PGM, até o final do mês de agosto do 

corrente ano, cronograma de atividades que serão desenvolvidas com base 

neste CONVÊNIO no ano de 2006, apresentando o cronograma das 

atividades sugeridas para os semestres seguintes, durante o período de 

vigência deste Convênio, sempre trinta dias antes do início de cada um deles, 

para os mesmos fins previstos neste sub-item; 

b) submeter os projetos próprios, em separado, para cada uma das atividades que 

venham a ser preliminarmente aprovadas pela PGM-RIO, de acordo com o 

item anterior, para que possam tais projetos ser definitivamente aprovados, 

nos termos do parágrafo segundo, da Cláusula Segunda, deste CONVÊNIO; 
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c) oferecer assessoria profissional na identificação de cursos de diferentes níveis 

e duração, no Brasil e no exterior, que tenham por objetivo o 

desenvolvimento de atividades de educação continuada nas áreas do direito,  

de políticas e estratégias públicas; de temas sociais, políticos, econômicos, 

etc., que guardem pertinência com as temáticas anteriores; de boas práticas 

públicas e privadas, no campo legal, social, político, ambiental, urbano e 

econômico; ou outros temas que o CEU repute de interesse da PGM-RIO e 

que guardem pertinência com o campo de atividade do CEU, com vistas à 

participação de Procuradores; 

d) oferecer assessoria profissional na identificação de encontros no Brasil e na 

Espanha que reúnam entidades privadas e/ou governamentais em torno dos 

temas descritos no item anterior; 

e) participar como consultor do projeto da Academia/Escola de Políticas 

Públicas da PGM-RIO, autorizando a inclusão dos nomes de seus diretores, 

integrantes, funcionários, membros ou colaboradores, no corpo docente 

daquela Academia/Escola, sempre que a PGM-RIO entender que esses 

profissionais possuem capacitação para integrá-lo potencialmente, ficando, no 

entanto, a atuação efetiva de tais pessoas condicionada à estipulação dos 

termos em que ocorrerá, bem como da remuneração própria e do custeio de 

despesas em que incorram, nos limites deste CONVÊNIO e das normas 

aplicáveis; 

f) atuar e colaborar de todas as formas possíveis para o projeto referido no sub-

item anterior, de acordo com seus estatutos e perfil, especialmente 

contribuindo na formulação de grade curricular, na concepção e organização 

de cursos; opinando, quando solicitado, nas propostas para aquela 

Academia/Escola; indicando, quando convidado, membros para integrar 

órgãos ou conselhos consultivos; enviando diretores, integrantes, 
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funcionários, membros ou colaboradores para lecionar nos cursos e para 

proferir palestras, conferências, participar em seminários, etc. 

g) orientar a produção intelectual dos Procuradores e de integrantes da 

Academia/Escola de Políticas Públicas da PGM-RIO, nos termos solicitados 

por esta; 

h) colaborar praticamente, sem que isso lhe implique em custos, para que todas 

as aulas, palestras, conferências e demais atividades desenvolvidas com base 

neste CONVÊNIO para o público em geral sejam gravadas, organizadas e 

formatadas visando à sua publicação; 

i) oferecer a assessoria necessária à publicação no Brasil, na Espanha e no 

exterior, dos trabalhos realizados na forma dos itens g e h desta cláusula; 

j) oferecer assessoria profissional para a identificação, seleção e aquisição de 

livros e periódicos, brasileiros e estrangeiros, de interesse da Biblioteca da 

PGM como um todo e de sua Academia/Escola de Políticas Públicas, em 

especial, oferecendo periodicamente listagem contendo as obras indicadas 

para aquisição; 

k) cuidar para que quando da divulgação das atividades abrangidas por este 

CONVÊNIO seja feita menção de que a iniciativa é resultado da parceria do 

CEU, do MUNICÍPIO e da PGM; 

l) autorizar o uso de sua logomarca pela PGM nos materiais de divulgação das 

atividades abrangidas por este CONVÊNIO, mas não para outros propósitos; 

m) diligenciar pelo convite dos palestrantes, instrutores, professores e 

conferencistas, brasileiros e estrangeiros, além de seus diretores, integrantes, 

funcionários, membros ou colaboradores, que devam participar das atividades 

programadas de comum acordo ou como parte dos projetos das atividades 

aprovadas nos termos deste CONVÊNIO. 
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CLÁUSULA QUINTA – (DOS REPASSES DE RECURSOS E DA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS) – Para simplificar o cumprimento das obrigações 

previstas na Cláusula Terceira, o MUNICÍPIO poderá fazer o repasse prévio para 

o CEU ou a quem este indicar no Brasil, dos fundos necessários ao custeio dos 

compromissos correspondentes previstos para o projeto, nos termos de criteriosa 

estimativa de custos a ele juntada, a fim de que o próprio CEU possa cuidar 

diretamente dos respectivos pagamentos. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os repasses só serão realizados após a aprovação 

do projeto próprio para cada atividade pela PGM-RIO, por intermédio do seu 

Centro de Estudos, nos termos do parágrafo segundo, da Cláusula segunda. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O CEU deverá prestar contas formais dos 

serviços prestados e das despesas realizadas, fornecendo à PGM-RIO uma 

planilha contendo a descrição de todos os gastos efetuados e os referenciando aos 

recibos e documentos comprobatórios que demonstrem como os fundos foram 

despendidos, uma e outros fazendo parte da prestação de contas, tudo no prazo 

máximo de trinta dias após a data de cada desembolso e repasse, por parte do 

MUNICÍPIO, sendo vedados novos desembolsos e repasses se o CEU não estiver 

rigorosamente em dia com a obrigação de prestar contas a que se refere este 

parágrafo. 

 

CLÁUSULA SEXTA – (PROPRIEDADE INTELECTUAL) - Assegurados os 

direitos do autor, a propriedade intelectual de quaisquer materiais produzidos em 

conjunto pelo CEU e pela Procuradoria Geral do Município, como resultado da 

execução das atividades reguladas neste CONVÊNIO será do MUNICÍPIO, e 

será gerida pela PGM-RIO. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – (REMUNERAÇÃO DAS ATIVIDADES 

ACADÊMICAS REALIZADAS PELO IDPV OU POR SEUS MEMBROS) 

– As aulas, palestras, conferências, estudos, pesquisas, análises, avaliações 

críticas, pareceres e outras atividades realizadas por diretores, integrantes, 

funcionários, membros ou colaboradores do CEU ou por pessoas contratadas ou 

convidadas por este para desempenhá-las serão remuneradas de acordo com as 

resoluções da Procuradoria Geral do Município e demais normativos em vigor ou 

decididas caso a caso, de acordo com o projeto submetido, conforme a sua 

natureza e complexidade, e a qualificação do profissional envolvido. 

 

CLÁUSULA OITAVA – (VALORES) – Os custos do presente CONVÊNIO 

relacionados com as obrigações do MUNICÍPIO são estimados em R$ 

200.000,00 (duzentas mil reais), devendo correr à conta dos Programas de 

Trabalho ....................... e ..........................., e pagas pelo Fundo Orçamentário 

Especial (FOE). 

 

CLÁUSULA NONA – (PRAZO) - Este CONVÊNIO permanecerá em vigor 

pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, renovando-se automaticamente por igual 

prazo e nas mesmas condições, caso não denunciado por qualquer das partes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – (DENÚNCIA) – O presente CONVÊNIO poderá ser 

denunciado pelo MUNICÍPIO mediante notificação com 90 (noventa) dias de 

antecedência, ou pelo CEU, mediante notificação realizada pelo menos 30 (trinta) 

dias de antes do início do semestre civil seguinte ao do momento em que esta 

denúncia seja apresentada. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – (LEGISLAÇÃO APLICÁVEL) – O 

presente CONVÊNIO será regido pelas disposições da Lei Federal nº 8.666, de 

21.6.1993, e suas subseqüentes alterações, o disposto no Código de 

Administração Financeira e Contabilidade Pública do Município do Rio de 

Janeiro e a Resolução PGM nº 412/01. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – (FORO) – O foro para qualquer litígio 

envolvendo os termos deste CONVÊNIO deverá ser o da Cidade do Rio de 

Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – (PUBLICAÇÃO) – A Procuradoria 

Geral do Município do Rio de Janeiro fará publicar extrato deste CONVÊNIO no 

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, no prazo de 20 (vinte) dias 

contados da assinatura do presente, às suas expensas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – (OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO) – A Procuradoria Geral do 

Município providenciará remessa de cópias autênticas do presente CONVÊNIO 

ao Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, no prazo de 10 (dez) dias 

contados de sua publicação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – (FISCALIZAÇÃO) – Ficam designados 

os servidores Arlindo Daibert Neto, matrícula 10/151335-7, Procurador do 

Município do Rio de Janeiro, Diretor do Centro de Estudos, e Luiz Roberto da 

Mata, Procurador do Município, matrícula 10/151.347-2, para acompanhar a 

execução do CONVÊNIO na qualidade de fiscais. 
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E por estarem assim acordados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) 

vias de idêntico teor. 

 

MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 

 

UNIVERSIDAD SAN PABLO - CEU 

 

Testemunhas: 

_________________________ 

_________________________ 


