
MINUTA DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA (MODELO) 
 

TERMO DE COOPERAÇÃO 
TÉCNICA) QUE ENTRE SI 
CELEBRAM  A ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO E O CONSELHO FEDERAL 
PARLAMENTAR.  

PARTÍCIPES:  

ALESP          ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
inscrito no CNPJ/MPF sob o número                                , com sede na 
................................................................, São Paulo/SP, neste ato 
representado por seu Presidente o Deputado Estadual .........................., 
daqui por diante designado ALESP; 

OUTRO       CONSELHO FEDERAL PARLAMENTAR – CONFEP, inscrito(a) no 
CNPJ/MPF sob o número ..........................................., com sede em São 
Paulo, neste ato representada pelo Presidente Dr. Alberto Tineu Junior, 
.........................., ...................., ......................................., portador(a) do 
RG nº....................... , inscrito(a) no CPF sob o nº ....................., conforme 
ata respectiva eletiva, que confere ao(s) qualificado(s), poderes para 
representá-la na assinatura deste termo de cooperação técnica, daqui por 
diante designada CONFEP, 

 

As partes supra identificadas ajustaram, e por este instrumento celebram um 
Termo de Cooperação Técnica, em conformidade com as normas legais vigentes, no que 
couber, objeto do Oficio CONFEP Nº ................., mediante as seguintes cláusulas e 
condições:  

 
CLÁUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO  
 

O CONFEP, por forca deste Termo de Cooperação Técnica, promoverá o 
SEGUINTE:.........................................................................................................................
.............................................................................................................................................
...........................................................................................................(Exemplo)... das 
ações e atos dos Deputados Estaduais em exercício, dentro da ALESP ou em suas bases 
eleitorais dentro do Estado de São Paulo, motivado unicamente pelo interesse público, 
objetivando identificar possíveis ilícitos e ou desvios de condutas praticados pelos 
mesmos ou por seus assessores diretos ou indiretos, no desenvolver de suas atribuições, 
junto a sociedade paulista, devendo promover relatórios diretamente a Presidência da 
Casa Legislativa, dos fatos apurados, totalmente de forma apolítica e apartidária e ainda 
nos preceitos alencados no Oficio originário provocador do Termo de Cooperação. 

 
 



 
 
 

O presente Termo tem por objeto estabelecer a mútua cooperação entre o 
ALESP e o CONFEP, visando transparência, moralidade, ética e licitude dos atos 
praticados pelos Deputados em exercício.  

CLÁUSULA SEGUNDA -DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES  
 

I - Compete a ALESP: (EXEMPLO) 
 

a) – Receber e dar provimento ás denuncias apresentadas, representadas pelo 
relatório competente do CONFEP, elaborado pela Cooperação estabelecida, 
promovendo uma atuação isenta e focada no esclarecimento e ou aplicação 
de penalidades, ouvidas o processo de trâmites e regulamentos internos 
pertinentes unicamente da Casa Legislativa. 
b)-  Oferecer as condições mínimas de acessibilidade, do CONFEP junto aos 
gabinetes dos deputados, bem como a informação e divulgação do Termo de 
Cooperação firmado e o objetivo pretendido. 

                  c)-  Disponibilizar nas dependências da ALESP, um espaço permanente e                                                                                 
exclusivo   exclusivo para utilização do CONFEP. 
 

II - Compete ao CONFEP: (EXEMPLO) 
 

a)Atuar de forma respeitosa e isenta, junto aos Deputados e demais 
colaboradores e assessores, visando unicamente a transparência, o decoro e a 
conduta exemplar dos deputados em exercício. 
b)Promover relatório substancial composto de fatos contendo indícios e 
provas sobre atos apurados em detrimento da autoridade acompanhada, de 
forma apolítica e apartidária. 

                  c)- Atuar de forma ética e promovendo antes de tudo o bom relacionamento     
entre          entre as autoridades acompanhadas não tomando partido ou posição aos atos 
em curso    em curso, cabendo EXCLUSIVAMENTE a ALESP, a adoção de medidas. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA -DA EXECUÇÃO  
 
 
As atividades decorrentes do presente Termo serão executadas fielmente 

pelos partícipes, de acordo com suas cláusulas, respondendo cada um pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS OU DO ÔNUS  
 

Haverá contrapartida financeira ou não haverá transferência voluntária de 
recursos financeiros (DESCRIMINAR) entre os partícipes para a execução do presente 



Termo de Cooperação Técnica. As despesas necessárias à plena consecução do objeto 
acordado, tais como: pessoal, deslocamentos, comunicação entre os órgãos e outras que 
se fizerem necessárias, correrão por conta das dotações específicas constantes nos 
orçamentos dos partícipes. Os serviços decorrentes do presente termo serão prestados 
em regime de cooperação mútua, não cabendo aos partícipes quaisquer remunerações 
pelos mesmos.  

CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO  
 
Cada partícipe indicará um gestor e seu respectivo substituto (pessoa física) 

para acompanhar a execução deste acordo.  
 

Ao gestor do acordo de cooperação técnica da ALESP, competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem na sua execução e de tudo dará ciência à Administração da  
ALESP.  
 

Parágrafo Primeiro - O gestor do acordo de cooperação técnica anotará, em 
registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.  
 

Parágrafo Segundo - O acompanhamento não exclui e nem reduz a 
responsabilidade dos outros partícipes perante a ALESP e/ou terceiros.  

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA  
 

O prazo de vigência do presente Termo é de 05 (cinco) anos, contado a partir 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, 
observando o disposto em legislação pertinente. 

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO  
 

Este Termo poderá ser alterado em qualquer de suas cláusulas e disposições, 
exceto quanto ao seu objeto, mediante Termo Aditivo, de comum acordo entre as partes, 
desde que tal interesse seja manifestado, previamente, por escrito. 

  
 
CLÁUSULA OITAVA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO  

 
A denúncia ou rescisão deste Termo poderá ocorrer a qualquer tempo, por 

iniciativa de qualquer um dos partícipes, mediante notificação, com antecedência 



mínima de 090 (noventa) dias. A eventual rescisão deste Termo não prejudicará a 
execução de atividades previamente acordadas entre as partes, já iniciadas, os quais 
manterão seu curso normal até sua conclusão.  
 

Parágrafo Único - Constituem motivo para rescisão de pleno direito o 
inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas, o descumprimento das normas 
estabelecidas na legislação vigente ou a superveniência de norma legal ou fato que tome 
material ou formalmente inexeqüível, imputando-se aos partícipes as responsabilidades 
pelas obrigações.  

CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO  
 

A publicação do presente Termo será providenciada pela ALESP, no Diário 
Oficial do Estado, até o quinto dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura, 
devendo ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, em conformidade com o que 
estabelece  a legislação em vigor. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 

A prestação de contas final deverá ser realizada no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias, contados do término do exercício fiscal.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO  
 

Fica eleito o foro da comarca de São Paulo, Capital, para dirimir qualquer 
dúvida ou litígio que porventura possa surgir da execução deste acordo, com expressa 
renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim, justas e acordadas, firmam este termo em 2 (duas) vias 
(por extenso) vias de igual teor e forma, comprometendo-se a cumprir e a fazer cumprir, 
por si e por seus sucessores, em juízo ou fora dele, tão fielmente como nele se contém 
na presença das testemunhas abaixo, para que produza os devidos e legais efeitos.  

São Paulo/SP aos... de ................ de 2016.  

 
                                                                                           

 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – ALESP. 
Deputado Estadual-..........................................–  
Presidente da ALESP. 
 
 
Conselho Federal Parlamentar 
Dr. .............................................. 



Procurador. 
 
 
GESTOR: 
 
TESTEMUNHAS: 


