
PROTOCOLO DE INTENÇÕES 

 

Protocolo de Intenções OAB/CE nº      /2021  

 

PROTOCOLO DE INTENÇÕES QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCIONAL CEARÁ E O 

INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA/CE PARA OS 

FINS QUE ESPECIFICA 

 

A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO CEARÁ, doravante 

denominada de OAB/CE, com sede Av. Washington Soares, 800, Guararapes, 

Fortaleza/ CE, CEP: 60810-300, inscrita no CNPJ sob o nº: 07.375.512/0001-81, 

representada por seu Presidente José Erinaldo Dantas Filho e sua Vice-Presidente, 

Ana Vládia Feitosa, por intermédio da Comissão de Defesa dos Direitos dos Usuários 

do Serviço Público, neste ato representada pelo Sr. Flávio Aragão Ximenes, advogado 

inscrito na OAB/CE sob o nº 8.802 e INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE 

FORTALEZA/CE, doravante denominado de IPEM, com sede na Av. Luciano 

Carneiro, 1320, Parreão, CEP: 60410-324, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ sob o nº: 

07.909.112/0001-09, representado por seu Presidente, João Marcelo Ferreira 

Facundo. 

 

RESOLVEM celebrar o presente PROTOCOLO DE INTENÇÕES e em observância, 

no que couber, às disposições da Lei Nacional nº 13.460/2017, Lei Nacional nº 

14.133/2021, legislação correlacionada a política pública e suas alterações, mediante 

as cláusulas e condições a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O objeto do presente Protocolo de Intenções busca envidar os esforços necessários 

para promover a adequação do Instituto de Pesos e Medidas de Fortaleza/CE à Lei 

Nacional nº 13.460/2017 – Código de Defesa dos Direitos do Usuário do Serviço 

Público. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS REUNIÕES TÉCNICAS  

Para o alcance do objeto pactuado, os partícipes realizarão reuniões técnicas nas 

quais pugnarão por viabilizar o objeto.  



Subcláusula primeira.. A periodicidade das reuniões será estabelecida conforme a 

necessidade imposta pelo objeto, não podendo ser inferior a 15 dias.  

Subcláusula segunda. As reuniões serão registradas em ata e tornar-se-ão parte 

integrante do presente Protocolo.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ATRIBUIÇÕES COMUNS  

Para consecução do objeto estabelecido neste Protocolo de Intenções, as partes 

concordam em oferecer, em regime de colaboração mútua, todas as facilidades para 

a execução do presente instrumento, de modo a, no limite de suas possibilidades, não 

faltarem recursos humanos, materiais e instalações. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS ATRIBUIÇÕES DO IPEM 

Compete ao IPEM: 

I. Elaboração de formulário de manifestação de usuários, nos termos do Art. 9º da 

referida lei; 

II. Capacitação da Ouvidoria do órgão para atender ao disposto no Capítulo IV do 

CDU; 

III. Formulação de Carta de Serviços ao Usuário nos termos do Art. 7º do CDU; 

IV. Elaboração de sítio eletrônico para divulgação da Carta de Serviços ao Usuário 

conforme paragrafo 4º do artigo acima mencionado; 

V. Realização de Estudo para implementação de Conselho dos Usuários do Serviço 

Público nos termos do Capítulo V da Lei; 

VI. Capacitação dos servidores do órgão para realização de avaliação continuada dos 

serviços ofertados aos Usuários de Serviço Público, conforme Capítulo VI da Lei. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS ATRIBUIÇÕES DA OAB/CE 

Compete a OAB/CE por meio de sua Comissão de Defesa dos Direitos dos Usuários 

do Serviço Público acompanhar e auxiliar as atividades realizadas pelo IPEM, 

verificando se o objeto do presente termo está sendo atingido. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS HUMANOS 



Os recursos humanos utilizados por quaisquer dos PARTÍCIPES, em decorrência das 

atividades inerentes ao presente Protocolo, não sofrerão alteração na sua vinculação 

nem acarretarão quaisquer ônus ao outro partícipe. As atividades não implicarão 

cessão de servidores, que poderão ser designados apenas para o desempenho de 

ação específica prevista no acordo e por prazo determinado. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO E VIGÊNCIA 

O prazo de vigência deste Protocolo de Intenções será de 06 (seis) meses a partir da 

assinatura ou da publicação, podendo ser prorrogado, mediante a celebração de 

aditivo. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO ENCERRAMENTO 

O presente Protocolo de Intenções será extinto: 

a) por advento do termo final, sem que os partícipes tenham até então firmado aditivo 

para renová-lo;  

b) por comunicação de qualquer dos partícipes, se não tiver mais interesse na 

manutenção da parceria; 

c) por consenso dos partícipes antes do advento do termo final de vigência, devendo 

ser devidamente formalizado. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES 

O presente Protocolo poderá ser alterado, no todo ou em parte, mediante termo 

aditivo, desde que mantido o seu objeto. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS CASOS OMISSOS 

As situações não previstas no presente instrumento serão solucionadas de comum 

acordo entre os partícipes, cujo direcionamento deve visar à execução integral do 

objeto. 

 

Por estarem de acordo com as clausulas acima pactuadas, as partes firmam o 

presente instrumento, em três vias de igual teor, com a assinatura de seus 

representantes e testemunhas. 



 

Fortaleza/CE, 08 de julho de 2021. 

 

 

José Erinaldo Dantas Filho 
Presidente da OAB/CE 

 João Marcelo Ferreira Facundo 
Presidente do Instituto de Pesos e 

Medidas de Fortaleza/CE 
   

Ana Vládia Feitosa 
Vice-Presidente da OAB/CE 

  

   

   

Flávio Aragão Ximenes 
Presidente da Comissão de Defesa 

dos Direitos dos Usuários do Serviço 
Público 
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