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PROTOCOLO
DE INTENGOES
QUE ENTRESI CELEBRAMO

MINIST(R10 DAMULHER,

DA FAMiLIA E

DOS

DIREITOSHUMANOS E A ASSOCtACAO BRASILEIRA DE
EDUCADORES FINANCEIROS PARA A EXECUGAO DE AGOES

DE EDUCAGA0 FINANCEIRA PARA GESTORESDE
iNSTiTUiG6ES DEDICADAS AO CUIDADO DE IDOSOS.

o MINISTERIODA MULHER, DA FAMILIA E DOSDIREITOSHUMANOS, inscrito no CNPJsob o

nQ 27.136.980/0005-34,doravante denominado MMFDH, neste ato representado pda
Ministra de Estado da Mulher, da Familia e dos Direitos Humanos, DAMARES REGINA ALVES,
brasileira, portadora da Carteira de Identidade n' 4.102.238 expedida pda SSP/DF,e do CPFng
266.308.695-91, com enderego a Esplanada dos Minist6rios, Bloco A, 5' andar, CEP 70.064-

900, Brasilia/DF e a ASSOCiAGAOBRASILEIRADE EDUCADORES
FINANCEIROS,doravante
denominada ABEFIN,inscrita no CNPJsob o nQ15.800.136/0001-53, neste ato representada
peso seu Presidente REINALDO APARECIDO DOMINGOS, brasileiro, portador da Carteira de

Identidade n' 13.988.259-8, expedida peta SSP/SP,e do CPFn9 024.438.068-63, com enderego
na Av. Paulista, 726, 12e, conj. 1210, CEP 01.310-100, Bela Vista/SP, RESOLVEMcelebrar o
presente PROTOCOLODE INTENC6ES, mediante as seguintes cliusulas e condig6es:

CLAUSULA
PRIMEIRA- D0 0BJET0
O presente Protocolo de Inteng6es tem por objeto a oferta de agnesde educagaofinanceira a
gestures de instituig6es que prestam servigos de cuidados a idosos, conforme especificag6es
estabelecidas no presente
instrumento e em ajustes futuros.
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CLAUSULA SEGUNDA - DOS COMPROMISSOS ENTRE OS PARTiCIPES

O MMFDH e a ABEFIN,para dar cumprimento ao objeto deste Protocolo, poderio pactuar em
instrumento futuro as agnes e atividades, em sintonia com as diretrizes elencadas na C16usula
Primeira deste Protocolo, observando as disposig6es legais aplic6veis is esp6cies.

Parggrafo primeiro - No desenvolvimento do presente Protocolo, os participes designar3o,
por escrito, representantes institucionais incumbidos de coordenar a execugao desta parceria.

Parigrafo segundo - Os prop6sitos manifestados neste Protocolo n5o geram direitos para os

signat6rios, mas apenas inteng6es de cooperagao mOtua, a fim de lograr sucesso no
empreendimento comum que pretendem realizar.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS DIRETRIZES E RESPONSABILIDADES DOS PARTiCIPES

Na execugaodos projetos e agnesdecorrentes deste Protocols de Inteng6es, os partfcipes se
comprometem com as seguintes responsabilidades:
DO MINISTERIO DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOSHUMANOS:

1.disponibilizar informag6es sobre instituig6es de longa perman6ncia e cong6neres em todd o
pals;

11.articular com as instituig6es de longa perman6ncia e cong6neresquadsconteddos e
modalidades de ensino s3o maid adequados ao pablico-alvo das agnes de educa(lao financeira

previstasneste Protocolo;e
111.
fornecer demaisinformag6ese subsidios necess6riospara o cumprimento dos termos
deste Protocols.
DA ASSOCiACiAO BRASILEIRA DE EDUCADORES FINANCEIROS:

1. ofertar, em articulagao com o MMFDH, agnes de educag5o financeira para restores de
instituig6es de tonga perman6ncia e cong6neres em todo o pars; e
11.compartilhar com o MMFDH informag6es referentes a sua atuagao junta ao ptlblico-alvo

dasagnesprevistasnesteProtocols.

CLAUSULA
QUARTA-DAVIG£NCIA
Este Protocolo entrar6 em vigor na data de sua assinatura, peso puzo de 6 (sets) meses,
podendo ser prorrogado, a crit6rio dos participes, por Terms Aditivo, desde que tal interesse
deja manifestado, previamente e por escrito, em at6 15 (quinze) dias antes do t6rmino de,:!e

vigdncia./

CLAUSULAQUINTA - DA MODIFICAgAO

O presente instruments poderg a qualquer tempo ser modificado, exceto quanto ao seu
objeto, ou ainda acrescido, mediante Termo Aditivo, desde que tal interesse seja manifestado,

previamente e por escrito, por um dos participes,devendo em qualquer casa haver a anu6ncia
dos demais partfcipes com a alteragao proposta.

CLAUSULA SEXTA - DOS RECURSOSFINANCEIROS

O presente Protocolo de Inteng6es nio envolve a transfer6ncia de recursos financeiros entre
os participes, cabendo a cada um o custeio das despesasinerentes a execug3odas agnes e
obrigag6es sob sua compet6ncia. As dotag6es ou destinag6es de verbal especificas, que
venham a ser objeto de negociagao,servo devidamente processadas,na forma da lei, sempre
mediante instrumento proprio. Cadaparticipe responsabilizar-se-i pda remuneragao de seus
respectivos servidores, designados para as agnes e atividades previstas neste Protocols de
Inteng6es,como de quaisquer outros encargosa des pertinentes.

CLAUSUtA S£TiMA - DO PESSOAL

Osrecursos humanos a serem utilizados na execugaodo presente Protocolo de Inteng6esn3o
sofrer3o qualquer alteragio na sua vinculagao empregaticia por desempenho de atividades
relacionadasao cumprimento deste Protocols.

CLAUSULA OITAVA - DA RESCISA0

O presente Protocolo poderi ser denunciado, a qualquer tempo, ou rescindido, de pleno
direito, unilateralmente, no caso de infragao a qualquer uma das c16usulasou condig6es nele
estipuladas, mediante notificagao escrita dos participes, com anteced6ncia minima de 15

jquinze)dias.

CLAUSULANONA - DA PUBLICAgA0

O presente Protocolo seri publicado, na forma de extrato, em at6 20 (vinte) dias da data de
sua assinatura, no Di6rio Oficial da Uniao, conforme disposto no art. 61, parggrafo Onico,da
Lei ng 8.666/1993, ficando as despesas da publicagao a cargo do MMFDH.

CLAUSULA D£CIMA - DAS DISPOSig6ES GERAIS E DOS CASES 0MISSOS

Os castesomissos e as dOvidas porventura existentes servo dirimidos administrativamente
pelts participes. os cason omissos dente Protocolo servo resolvidos conforme precgtos dq
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direito pablico, aplicando-lhes,supletivamente, os princrpiosda teoria gerd dos contratos e as

disposig6esde direito privado.

CLAUSULAD£CIMA PRIMEIRA - DA CONCiLiACAO E DO FORO

As controv6rsias decorrentes da execugao do presente Protocolo que n3o puderem ser
solucionadas diretamente por mdtuo acordo entre os partrcipes dever3o ser encaminhadas ao

6rg3o de consultoria e assessoramentojuridico do 6rg3o ou entidade publica federal para

pr6via tentativa de conciliagao e solugao administrativa de dOvidas de natureza
eminentemente juridica relacionadasa execu(laoda parceria. N3o logrando 6xito a tentativa
de conciliagao e solugao administrativa, seri competente para dirimir as quest6es decorrentes

deste Protocolo o foro da Justiga Federal, nos termos do inciso I do art. 109 da Constituigao

federal.

E, por estarem justas e acordadasentre os participes as condig6esdeste Protocolode
Inteng6es, foio presente assinado, juntamente com as testemunhas abaixo indicadas, para que
produza seus efeitos jurfdicos e legais em jurzo e fora dele

Brasilia, 2 de setembro de 2020

DAMARES' REGINA ALVES

Ministra de Estadoda Mulher. da fam.b

dos Direitos Humanos
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Presidenteda Associa(l3oBrasileirade)EdQcadores Financeiros

TESTEMUNHAS

ANT6NiO FERNANDESTONINHO COSTA
Secret6rio Nacional de Promogao e Defesa

dos Direitosda PessoaIdosa

ANDREA GOUVEIASARAIVA

Vice-PresidenteAssociag3oBrasileiraDe
Educadores Financeiros - Amap6 e Roraima

