
TERMO pE COOPERAçÃO

TERMO DE COOPERAçÃO QUE ENTRE Sl CELEBRAM
O MIN|STÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
(MP/PR) E O CONSELHO REGTONAL DE
ENFERMAGEM Do PARANÁ lconEN/PR).

Pelo presente instrumento, o Ministério Público do Estado do
Paraná, neste ato representado pelo Procurador-Geral de Jqstiça, lvonei Sfoggia,
instituição doravante denominada MP/PR, inscrita no CNPJ sob o no78.206.307/0001-30,
e o Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, doravante denominado
COREN/PR, representado por sua Presidente, Simone {parecida Peruzzo, inscrito no
CNPJ sob'o no 76.661.099/0001-34, RESOLVEM celebrar o presente Termo de
Cooperação, que se regerá pelas seguintes cláu-sulas:

cúuSuI.A PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo de Cooperação tem por objeto o
estreitamento das relações institucionais entre os partícipes, com auxílio recíproco, com a
adoção de procedimentos què visem a promover o maior acesso e qualidade na
presiação dos serviços públicos dg saúde no Estado do Paraná, particularmente, através
de ações concertadas.

cúusuLA SEGUNDA - DAS coNDtçÕEs cERAls

| - Quando solicitada, entre si, a cooperação dos órgãos signatários, será ela efetiva,
resolutiva e prioritária, observadqs as possibilidades disponíveis no momento;

ll ,- Ações fiscalizadoras conjuntas.no âmbito dos serviços de saúde poderão ser
proposlas por qualquer dos signatários e, neste caso, cada órgão indicará, èm prazo
compatível com a proposta, os -agentes que participarão da atividade e os meios a ela 

'

orientados, ou justificará à sua impossibilidade de participação;

lll - Prover que as ações empreendidas na área de saúde de cada órgão, quando
gerarem informações relevantes aos propósitos previstos neste ato, sejam ao outro
repassadas;

IV - Qualquer dos celebranteg poderá solicitar ao outro informações de seu interesse, o
que será atendido, conforme o caso, com a prionzação possível.

I



cúusulA TERcETRA - DAs oBRrcAçÕEs

| - São obrigações do MP/PR e do COREN/PR

a) garantir reciprocidade de assistência quando necessário à realização de seus
objetivos institucionais, observadas as atribuições legais de cada órgão, conferindo-se
prioridade na execução de tais atos, inclusive mediante criação de grupo de trabalho
setorial, se for o caso, para trato de fatos de maior gravidade;

b) expedir orientações, aos que dela devam confrecer, no sentido de dar pronto e
adequado ãtendimento ao objeto deste termo;

c) realizaçâo conjunta de eventor,.rrrol e atividades de capacitação no âmbito de
questões relativas à saúde pública, na área de enfermagem e do direito à,saúde;

d) intercâmbio de informações técnicas específicas e material bibliográfico nas áreas
de interesse comum;

e) atuar, como couber, mediante a utilização. de instrumentos legais vigentes, no
fomento à adequação dos serviços do Sistema Unico de Saúde às necessidades dos
usuários, bem como em face dos controles para que assim seja.

cúusuLA QUARTA - DA cooRDENAçÃo E ExEcuçÃo

Para artícular e executar as medidas necessárias ao
cumprimento deste termo, as partes poderão indicar representantes que se encarregarão
de realizâr o efetivo acompanhamento periódico das ações a serem .desenvolvidas em
seu âmbito.

cúusuLA eUtNTA - DAS ALTERAçors e DA vtcÊNcn

| - O presente ajuste poderá ser alterado pelos partícipes de comum acordo, mediante
termo aditivo;

ll - O presente terá início a partir da data de sua publicação, com vigência inicial de dois
anos, podendo ser prorrogado a critério das partes

cúUSULA SEXTA - DA RESCIsÃO E DA DENÚNCIa

O presente Termo de Cooperação poderá ser rescindido e
denunciado a qualquer tempo, por ato comum ou unilateral das partes, mediante
manifestação expressa daquele que se desinteressar, com a antecedência mínima de
trinta dias. \
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cúusur-n sÉnnae - DA PUBLTcAçÃo

A publicação deste termo no Diário Oficial do Estado do Paraná
e no Diário Oficial da União será'de responsabilidade do MP/PR e do COREN/PR,
respectivamente, e dar-se-á ng prazo de 20 (vinte) dias, a contar da data de assinatura
deste termo.

CLAUSULA OITAVA - DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Curitiba/PR para dirimir
quaisquer questões oriundas do presente instrumento.

cúusul.A NoNA - DAS INsTÂNcIAs SUBoRDINADAS

As instâncias subordinadas aos órgãos. signatários serão
cientifìcadas do teor deste Termo de Cooperação, na forma devida, para ciência e
observância.

E por estarem de pleno acordo e ajustados, firmam as partes,
por seus representantes legais, o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor,
cujas assinaturas abaixo se leem para os efeitos legais.

Curitiba, o"r de ry--o^e de 2019.

Ministério oCoo Paraná
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