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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Gonçalves Dias, Nº 1260 - Bairro Funcionários - CEP 30140-096 - Belo Horizonte - MG - www.tjmg.jus.br

Andar: 6º

CONVÊNIO Nº 016/2020

GECONT/CONTRAT
Cv. 016/2020
 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
que entre si celebram o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS e o TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

 
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, a seguir

denominado TRIBUNAL, com sede em Belo Horizonte/MG, na Av. Afonso Pena, nº. 4.001, inscrito no
CNPJ sob o nº. 21.154.554/0001-13, neste ato representado pela Juíza Auxiliar da Presidência,
ROSIMERE DAS GRAÇAS DO COUTO, conforme delegação de competência que lhe foi atribuída pela
Portaria TJMG nº. 4.158/PR/2018, de 02 de julho de 2018, e o TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR
DO ESTADO DE MINAS GERAIS, a seguir denominado TJMMG, com sede em Belo Horizonte/MG,
na Rua Tomaz Gonzaga, nº. 686, Lourdes, inscrito no CNPJ sob o nº. 16.866.394/0001-03, neste ato
representado pelo Vice-Presidente, Juiz Cel. PM RÚBIO PAULINO COELHO, resolvem celebrar o
presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, que se regerá pelos princípios e pelas regras legais
vigentes, aplicando-se, no que couber, a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, a Resolução
TJMG nº. 510/2006, a Portaria TJMG nº. 4.602/PR/2019, a Portaria TJMMG nº. 908/2016 e de acordo
com as seguintes cláusulas e condições:
 

DO OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Termo tem por objeto a mútua cooperação entre os partícipes, no
âmbito de suas respectivas áreas de atuação, com vistas à realização de perícias médicas dos magistrados e
servidores ativos integrantes ou a serem integrados ao quadro de pessoal do TJMMG, pelos médicos
efetivos do quadro de carreira do TRIBUNAL, envolvendo exames admissionais, licença-saúde,
aposentadoria por invalidez, exames periódicos, conforme quantitativo mensal constante do Anexo
Único deste Termo de Cooperação Técnica, e avaliação de capacidade laborativa.
 

DO PLANO DE TRABALHO
CLÁUSULA SEGUNDA: Para o alcance do objeto pactuado, os partícipes obrigam-se a cumprir
fielmente o Plano de Trabalho, que integra o presente instrumento.
2.1. Ao longo da execução do presente Termo, o Plano de Trabalho poderá sofrer alterações, desde que
sejam prévia e expressamente aprovadas pelos partícipes, vedada a mudança de seu objeto.
2.2. Os partícipes observarão as atribuições legais de cada órgão, bem como a legislação vigente e os
prazos estabelecidos, responsabilizando-se para que os serviços objeto deste Termo sejam executados com
a devida observância aos padrões técnicos e éticos e, ainda por profissionais e auxiliares qualificados, em
instalações com condições adequadas de higiene e conservação.
 

DO ACOMPANHAMENTO



09/03/2020 SEI/TJMG - 3468036 - Convênio

https://sei.tjmg.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3879881&infra_siste… 2/6

CLÁUSULA TERCEIRA: Observado o disposto no art. 67 da Lei Federal nº. 8.666/93, o
acompanhamento e fiscalização dos serviços objeto deste Termo serão geridos pelos representantes das
instituições signatárias, conforme discriminado abaixo:
 
3.1. Pelo TRIBUNAL:
3.1.1. O acompanhamento e a supervisão do presente Termo serão realizados pelo(a) servidor(a) efetivo(a)
ocupante do cargo de Gerente da Gerência de Saúde no Trabalho - GERSAT, o(a) qual atuará como
gestor(a) deste instrumento, primando pelo regular cumprimento de sua execução.
 
3.2. Pelo TJMMG:
3.2.1. O acompanhamento e a supervisão do presente Termo serão realizados pelo(a) servidor(a) ocupante
do cargo de Coordenador(a) de Recursos Humanos, o(a) qual caberá a gestão da execução do mesmo.
 
3.3. Os gestores serão responsáveis pelo acompanhamento de toda a execução do objeto deste instrumento,
devendo gerar relatórios, propor alterações, se necessárias, por meio do aditamento do presente
instrumento.
 

DAS OBRIGAÇÕES
CLÁUSULA QUARTA: Constituem obrigações:
4.1. Do TRIBUNAL, por meio da Gerência de Saúde no Trabalho - GERSAT:
4.1.1. Proceder a exames médicos pré-admissionais de candidatos aprovados em concurso e daqueles
indicados para provimento de cargo comissionado.
4.1.2. Realizar avaliação pericial para concessão de licença-saúde e aposentadoria por invalidez dos
integrantes ativos, magistrados e servidores, do quadro de pessoal do TJMMG.
4.1.3. Proceder à avaliação e aos controles periódicos da saúde de magistrados e servidores ativos do
quadro de pessoal do TJMMG.
4.1.4. Realizar, quando necessário, avaliação de capacidade laborativa de integrantes ativos, magistrados e
servidores, do quadro de pessoal do TJMMG.
4.1.5. Acompanhar a execução do presente instrumento.
 
4.2. Do TJMMG:
4.2.1. Solicitar a realização da perícia médica, observando-se a antecedência e a forma definida pela
Gerencia de Saúde no Trabalho - GERSAT.
4.2.2. Fornecer ao TRIBUNAL os arquivos, pastas, formulários e documentos necessários para o fiel
cumprimento do avençado neste instrumento.
4.2.3. Responsabilizar-se pelos gastos inerentes a transporte, alimentação e hospedagem de servidores do
TRIBUNAL, quando justificados em decorrência de atendimentos realizados fora da sede da GERSAT.
4.2.4. Responsabilizar-se por eventuais despesas necessárias à consecução de exames complementares e
avaliações médicas externas com especialistas e/ou serviços técnicos especializados, a partir da
necessidade identificada pela perícia médica quando da avaliação clínica de magistrados e servidores da
Justiça Militar.
4.2.4.1. Os Exames laboratoriais ficarão a cargo do magistrado e do servidor interessado.
4.2.5. Observar, no transcorrer da execução de suas atividades, as orientações emanadas da GERSAT.
4.2.6. Elaborar, quando necessário e solicitado, relatório das atividades desenvolvidas.
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DO ATENDIMENTO
CLÁUSULA QUINTA: As perícias médicas serão realizadas na Gerência de Saúde do Trabalho -
GERSAT do TRIBUNAL, ou em outro local a ser definido de comum acordo entre os partícipes, nos
horários e datas a serem designados.
 

DA VIGÊNCIA
CLÁUSULA SEXTA: O prazo de vigência do presente Termo é de 60 (sessenta) meses, contados a partir
de 06.03.2020, vedada a prorrogação.
 

DA ALTERAÇÃO
CLÁUSULA SÉTIMA: Qualquer alteração, no todo ou em parte, dos direitos e das obrigações assumidas
no presente Termo só será efetivada mediante acordo entre os partícipes, por meio de Termo Aditivo,
desde que não seja modificado seu objeto, ainda que parcialmente, devendo a solicitação ser encaminhada
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação à data de término de sua vigência.
 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CLÁUSULA OITAVA: Não haverá dispêndio financeiro entre os partícipes durante a execução do
presente instrumento, motivo pelo qual não se consigna dotação orçamentária.
8.1. As dotações ou destinações de verbas específicas, por demandas ou projetos que venham a ser objeto
de negociação, serão devidamente processadas na forma da Lei, sempre por meio de instrumento próprio.
8.2. Em caráter excepcional, as despesas acaso necessárias para a fiel consecução do objeto deste
instrumento, correrão à conta de recursos orçamentários próprios do TJMMG.
 

DA RESCISÃO
CLÁUSULA NONA: O presente convênio poderá ser rescindido a qualquer tempo por acordo entre as
partes, mediante notificação por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, ou em caso de
inadimplência de quaisquer de suas cláusulas ou pela superveniência de motivos que o tornem material ou
formalmente inviável.
 

DA REGÊNCIA
CLÁUSULA DÉCIMA: O presente Termo submete-se, naquilo que couber, aos dispositivos da Lei
Federal nº. 8.666/93 com suas alterações posteriores e às normas aplicáveis de cada Tribunal, em especial
quanto ao TJMG a Resolução nº. 510/2006 e a Portaria nº. 4.602/PR/2019 e quanto ao TJMMG a Portaria
nº. 908/2016.
 

DOS CASOS OMISSOS
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os casos omissos, as modificações e outras divergências, que
possam surgir durante a execução do presente Termo, serão resolvidos entre os partícipes, de comum
acordo e, na ausência deste, na forma prevista na legislação civil vigente.
 

DA PUBLICAÇÃO
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A eficácia deste Termo decorrerá da publicação do seu extrato no
órgão de comunicação oficial do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais (“Diário Judiciário
Eletrônico”).
10.2. O TJMMG poderá providenciar, às suas expensas, outra publicação que julgar necessária.
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DO FORO
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte para dirimir
quaisquer dúvidas ou questões suscitadas na execução deste Termo, em detrimento de qualquer outro mais
privilegiado.
 

E, por estarem de acordo, assinam as partes este Instrumento eletronicamente, no
Sistema Eletrônico de Informações do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

 
Belo Horizonte,

 
PELO TRIBUNAL:

ROSIMERE DAS GRAÇAS DO COUTO
Juíza Auxiliar da Presidência

 
PELO TJMMG:

RÚBIO PAULINO COELHO
Juiz Cel. PM Vice-Presidente

 
PLANO DE TRABALHO

 
Este instrumento integra o Cv. nº. 016/2020, como forma de cumprir as exigências da Lei Federal nº.
8.666/93, para celebração de convênio entre o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS e o TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
 
1 - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO
O presente Termo tem por objeto a mútua cooperação entre os partícipes, no âmbito de suas respectivas
áreas de atuação,com vistas à realização de perícias médicas dos magistrados e servidores ativos
integrantes ou a serem integrados ao quadro de pessoal do TJMMG pelos médicos efetivos do quadro de
carreira do TRIBUNAL, envolvendo exames admissionais, licença-saúde, aposentadoria por invalidez,
exames periódicos, conforme quantitativo mensal constante do Anexo I deste Termo de Cooperação
Técnica, e avaliação de capacidade laborativa.
1.1. Os partícipes viabilizarão a realização deste objetivo, observando as atribuições legais de cada órgão,
bem como a legislação vigente e os prazos estabelecidos, diligenciando para que os serviços objeto deste
Termo sejam executados com a devida observância aos padrões técnicos, éticos e por profissionais e
auxiliares qualificados.
 
2 - DAS METAS A SEREM ATINGIDAS PELO TRIBUNAL
2.1. Fortalecer a cooperação e acentuar a integração entre as diversas áreas das duas instituições.
2.2. Manter a política de racionalidade de gastos em face da necessidade de criar e manter uma estrutura
de saúde para a realização de perícias médicas, em caráter eventual, para os candidatos aprovados em
concurso público e integrantes ativos do quadro do TJMMG;
2.3. Reforçar a parceria entre os órgãos integrantes deste Termo de Cooperação.
 
3 - DAS METAS A SEREM ATINGIDAS PELO TJMMG
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3.1. Realização das perícias médicas dos magistrados e servidores ativos integrantes ou a serem integrados
ao quadro de pessoal do TJMMG pelos médicos efetivos do quadro de carreira do TRIBUNAL.
3.2. Garantir cooperação técnica na realização do objetivo deste Termo.
3.3. Observar, no transcorrer da execução do presente Termo as orientações técnicas e normativas
emanadas do TRIBUNAL.
3.4. Elaborar, quando necessário e solicitado, relatório das atividades desenvolvidas.
 
4 - PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
A previsão da execução da cooperação objeto do presente Plano de Trabalho será a mesma da vigência
estabelecida na Cláusula Sexta do Convênio.
 
5 – CONCLUSÃO:
O plano de trabalho apresentado está de acordo com o art. 116 da Lei Federal nº. 8.666/93, podendo ser
aprovado.
 

Belo Horizonte,
 
PELO TRIBUNAL:

ROSIMERE DAS GRAÇAS DO COUTO
Juíza Auxiliar da Presidência

 
PELO TJMMG:

RÚBIO PAULINO COELHO
Juiz Cel. PM Vice-Presidente

 
ANEXO ÚNICO - QUANTITATIVO MENSAL DE EXAMES PERIÓDICOS 

 

                     MÊS           NÚMERO DE SERVIDORES
Janeiro                                15

Fevereiro                                13
Março                                 6
Abril                                11
Maio                                17
Junho                                11
Julho                                10

Agosto                                13
Setembro                                10
Outubro                                  6

Novembro                                  6
Dezembro                                15

 
Gestor: GERSAT
ESC - fs
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Documento assinado eletronicamente por Rúbio Paulino Coelho, Usuário Externo, em 02/03/2020,
às 16:11, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Rosimere das Graças do Couto, Juiz Auxiliar da
Presidência, em 03/03/2020, às 10:19, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjmg.jus.br/autenticidade
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