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1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

O objeto do presente TERMO DE COMPROMISSO é a cooperação técnica do GesPública 
com vistas à implantação da gestão pública de excelência e resultados PROCURADORIA-GERAL DO 
ESTADO DO ACRE, inscrita no CNPJ sob o nº 04.088.258/0001-42, com sede na Av. Getúlio Vargas, 
2.852, Bosque, Rio Branco-AC, neste ato representado por seu Procurador-Geral, o Sr. RODRIGO 
FERNANDES DAS NEVES, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 467141 SSP/RO e 
inscrito no CPF/MF sob o nº 422.414.802-15, Decreto de Nomeação nº 2.286 de 21/07/2011, publicado no 
DOE nº 10.598 de 22/07/2011, domiciliado e residente na Cidade de Rio Branco, doravante designada 
organização adesa, que, em regime de mútua colaboração, apoiará institucionalmente e materialmente as 
ações desenvolvidas pelo respectivo Núcleo do Programa no Estado onde a organização adesa se localiza. 
 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOS COMPROMISSOS 
 

A organização ao aderir ao GesPública assume, perante a sociedade e aos seus usuários, os 
seguintes compromissos: 
 
2.1. divulgar amplamente sua participação no Programa GesPública na condição de Organização Adesa e 
integrante da Rede Nacional de Gestão Pública – RNGP; 
 
2.2. Motivar e internalizar em sua cultura organizacional as práticas gerenciais preconizadas pelo Modelo 
de Excelência em Gestão Pública (MEGP), bem como as ações de melhoria da gestão a serem 
implementadas na organização no âmbito do GesPública; 
 
2.3. implantar as soluções de gestão disponibilizadas pelo GesPública: i) Carta de Serviços; ii) Pesquisa de 
Satisfação; iii) Indicadores de Desempenho de Gestão; iv) Gestão por Processos; v) Simplificação de 
Processos; vi) Avaliação Continuada da Gestão Pública; e vi) outras eventuais soluções preconizadas pelo 
Programa; 
 
2.4. disponibilizar, no mínimo, 2 (dois) de seus servidores, preferencialmente integrantes do Comitê 
Interno requerido pelo item 2.3 desta Cláusula, para: 
 

2.4.1 capacitarem-se, de forma contínua, nas soluções de gestão ofertadas pelo GesPública por meio 
dos cursos à distância – EaDs ou presencialmente, nas ações de capacitação e de formação de 
multiplicadores oferecidos pelo Programa; e  



 
2.4.2. integrarem, na condição de voluntários, a Rede Nacional de Gestão Pública – RNGP para 
difundir e prestar assistência técnica às demais Organizações Adesas no processo de implantação das 
soluções de gestão do GesPública; 

 
2.5. Cooperar com as demais Organizações Adesas, compartilhando experiências, conhecimentos e boas 
práticas em gestão, bem como disponibilizar os servidores indicados conforme item 2.4 para integrarem, 
contínua ou pontualmente, a equipe do Núcleo Estadual do GesPública quando convidados; 
 
Parágrafo Único: o custeio de passagens e diárias relativos aos deslocamentos dos servidores 
disponibilizados pela Organização conforme item 2.5 será de responsabilidade da Organização Solicitante 
quando a equipe do Núcleo Estadual ou o(s) voluntário(s) da RNGP tiverem lotação em localidades 
diversas daquela da Organização Solicitante. 
 
2.6. Custear o pagamento de diárias e passagens para deslocamento de seus servidores quando 
participarem em eventos de capacitação nas soluções de gestão do GesPública ou nas oficinas para 
compartilhamento de experiências e esclarecimento de dúvidas práticas relativas ao processo de 
implantação das soluções de gestão,  realizados pela Coordenação Executiva do Programa GesPública ou 
por seus Núcleos Estaduais; 
 
2.7. Considerar a participação dos seus profissionais voluntários do Programa, em horário de expediente, 
como efetivo exercício profissional, computando como horas trabalhadas; 
 
2.8. Colaborar com o Ministério do Planejamento e com o Núcleo Estadual do GesPública no 
monitoramento das ações do programa, através do envio de informações sobre as ações implementadas na 
organização, quando solicitadas; 
 
2.9. Autorizar a divulgação dos resultados decorrentes da implantação das soluções de gestão, 
experiências e boas práticas de gestão da Organização no Portal da Gestão Pública; e  
 
2.10. Manter atualizadas, por meio do Portal da Gestão Pública, as informações cadastrais da Organização 
e de seus representantes junto ao Programa, bem como as informações referentes ao histórico de 
implantação das soluções de gestão e de participação nas ações desenvolvidas pelo GesPública, em 
especial, aquelas previstas pelos itens 2.3, 2.4.e 2.5. 
 
3. CLAÚSULA TERCEIRA – DOS ÔNUS DOS PARTICIPES 
 

O presente Termo de Compromisso e a consequente participação da Organização na 
condição de Adesa ao Programa GesPública não gerará aos partícipes nenhum ônus de natureza financeira 
bem como nenhum outro compromisso além daqueles dispostos no item 2.6 da Cláusula Segunda. 
 
4. CLÁUSULA QUARTA - DA METODOLOGIA 
 

A execução das atividades inerentes ao objeto deste Termo de Compromisso será 
promovida pela atuação de servidores da Organização Adesa na condição de voluntários, considerada 
serviço público relevante não remunerado, nos termos do Decreto nº 5.378 de 23 de fevereiro de 2005. O 
GesPública, por intermédio do Núcleo Estadual, para a consecução do disposto nos artigos 1º e 2º do 
mencionado Decreto nº. 5.378/2005 poderá mobilizar, orientar, capacitar e monitorar as ações promovidas 
pela Organização Adesa visando: 



 
I - à melhoria do atendimento ao cidadão e a simplificação de procedimentos e normas; e 

 
II - à manutenção de ciclos contínuos de melhoria da gestão e desburocratização; 
 
5. CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 
 

O presente Termo vigorará por tempo indeterminado até sua rescisão por uma das partes, 
devendo, entretanto, ter a continuidade de sua vigência ratificada pela Organização Adesa a cada 2 (dois) 
anos. 
 
6. CLÁUSULA SEXTA - DA REGÊNCIA LEGAL 
 

Para os fins legalmente previstos, fica o presente Termo de Compromisso, submetido aos 
preceitos do Direito Público e especialmente, no que couber, ao Decreto nº 5.378, de 23 de fevereiro de 
2005. 
 
7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA DENÚNCIA 
 

O presente Compromisso firmado neste Instrumento poderá ser denunciado pela 
superveniência de ato ou norma legal que o torne inexequível ou por ato unilateral de vontade dos 
partícipes, mediante prévio aviso de, no mínimo, 90 (noventa) dias. 
 
8. CLÁUSULA OITAVA - DO FORO 
 

É competente, para dirimir questões decorrentes deste Termo, o Foro da Justiça Federal da 
Seção Judiciária do Distrito Federal. 

 
Brasília, 26 de abril de 2012. 
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