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ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 01/ 2015

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI
CELEBRAM O INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ, O
INSTITUTO DO HOMEM E MEIO AMBIENTE DA

AMAZÔNIA COM A INTERVENIÊCIA DA
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

AGROPECUÁRIO E DA PESCA E A SECRETARIA DE
ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
MINERAÇÃO E ENERGIA.

O INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ, doravante denominado ITERPA, com sede na
Rua Farias de Brito, n° 56, bairro de São Brás, neste ato representado por seu Presidente,
nomeado através de Decreto publicado no Diário Oficial do Estado do Pará (DOE/PA) n°
32.798, Sr. Daniel Nunes Lopes, brasileiro, agrônomo, portador da cédula de identidade n°
6036376 SSP/PA, inscrito no CPF/MF sob o n° 014 574 382-91, residente e domiciliado em

Belém/PA; o INSTITUTO DO HOMEM E DO MEIO AMBIENTE DA AMAZÔNIA,
associação sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 34.891.085/0001-67, com sede na
Rua Dom Romualdo de Seixas, n° 1698, 11° andar. Bairro Umarizal, Belém-Pará, doravante
denominado IMAZON, neste ato representado por sua Diretora Executiva ANDREIA
CRISTINA BRITO PINTO, brasileira, solteira, bióloga, portadora da carteira identidade n°
2512434 SSP PA e do CPF n° 463.567.462-20, residente e domiciliada na Av. Pedro
Constantino 1190, Centro, Santa Isabel do Pará/PA; a SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA (SEDAP), doravante
denominada primeira-interveniente, com sede na Travessa do Chaco, 2232 - Marco, Belém -
PA, neste ato representado por seu Secretário, nomeado através de Decreto publicado no
Diário Oficial do Estado do Pará (DOE/PA) n° 32.798, Sr. Hildegardo de Figueiredo
Nunes, brasileiro, agrônomo, portador da cédula de identidade n°34000 SSP/PA, inscrito no
CPF/MF sob o n° 118 229 022-15, residente e domiciliado em Belém/PA; a SECRETARIA
DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MINERAÇÃO E ENERGIA
(SEDEME), doravante denominada segunda-interveniente, com sede na Rua Curuçá, 555,
Umarizal, Belém - PA, neste ato representado por seu Secretário, nomeado através de Decreto
publicado no Diário Oficial do Estado do Pará (DOE/PA) n° 32.798, Sr. Adnan Demachki,
brasileiro, agrônomo, portador da cédula de identidade n° 4283 GAB-PA, inscrito no CPF/MF
sob o n° 169 781 292-91, residente e domiciliado em Belém/PA, e a SECRETARIA DE
ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE (SEMAS), doravante
denominada terceira-interveniente, com sede na Travessa Lomas Valentinas, 2717, Marco,
Belém - PA, neste ato representado por seu Secretário, nomeado através de Decreto publicado
no Diário Oficial do Estado do Pará (DOE/PA) n° 32.798, Sr. Luiz Fernandes Rocha,
brasileiro, servidor público estadual, portador da cédula de identidade n° 2451614 SSP PA,
inscrito no CPF/MF sob o n° 109 099 902-04, residente e donpt^ado em Belém/PA,
RESOLVEM celebrar o presente Acordo de Cooperação Técnica, pb^rvando-se as cláusulas
e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

O presente Acordo de Cooperação Técnica (ACT) ten bjetivo a elaboração e
implantação do Cadastro Rural Fundiário (CARF) para apriç rocesso de regularização
fundiária do ITERPA em áreas sob jurisdição estadual.
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Parágrafo único - As atividades relativas a este Acordo estão detalhadas no Flano de
Trabalho, elaborado e aprovado em conjunto pelas Partes, e que integra este Instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS METAS

Para o alcance do objetivo do presente Acordo, as Partes concordam em atuar de forma
integrada para o alcance das seguintes metas:

I) diagnóstico das etapas de processos de regularização fundiária de imóveis rurais individuais
e coletivos com proposta de instrução processual para normalização;

II) diagnóstico das etapas para o fornecimento de certidões e de informações sobre a
regularidade/autenticidade de títulos de terras expedidos pelo Estado do Pará, bem como de
declarações sobre a situação de processos em trâmite no ITERPA com proposta de instrução
processual para normalização;

III) elaboração do projeto detalhado do CARF e da arquitetura integral do sistema
tecnológico {software) com respectivo Termo de Referência;

IV) o desenvolvimento do software do CARF;

V) aplicação do CARF inicialmente em dois municípios;

VI) capacitação técnica de pessoal do ITERPA para aplicação da metodologia com a
utilização do CARF;

IX) assistência técnica para implantação do CARF de acordo com o Plano de Trabalho.

Parágrafo único. As atividades relacionadas às metas descritas nos incisos IV a IX desta
cláusula serão executadas pelo IMAZON mediante a disponibilidade de recursos captados
pelo próprio para esta finalidade.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES

I - Compete ao ITERPA:

a) designar equipe técnica para acompanhar as atividades desenvolvidas no âmbito deste
ACT;

b) colaborar nos diagnósticos previstos nos incisos I e 11 da Cláusula Segunda;

c) compartilhar com o IMAZON os dados e as informações necessários para o alcance das
metas deste ACT;

d) colaborar na elaboração do projeto detalhado do CARF e arquitetura integral do sistema
tecnológico (software) com respectivo Termo de Referência;

e) colaborar no desenvolvimento do software do CARF;

f) implementar com o IMAZON o CARF em dois municípios, a serem definidos
conjuntamente entre as partes; /O

g) revisar e aprovar os produtos gerados (relatórios técnicos, puj^ncaraes) a partir dos dados
compartilhados entre as partes cooperantes; /

h) adotar e implementar as recomendações aprovadas pela Presideima do ITERPA relativas a
normas administrativas necessárias para opleno funcionamento^o^^AR
i) adotar e implementar o CARF nos processos de regulari/aç/o fundiária e de certidões e
informações sobre a autenticidade de títulos de terras expcm^s pelo Estado do Pará, bem
como de declarações sobre asituação de processos em tr^n^ no ITERPA;
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j) indicar equipe para receber treinamento sobre utilização do CARF, que será designada pelo
Presidente do ITERPA;

k) prestar informações à SEDAP e à SEDEME sobre as ações relativas ao presente ACT.

II - Compete ao IMAZON:

a) designar equipe técnica para executar as ações previstas no Plano de Trabalho deste ACT;

b) elaborar os diagnósticos previstos nos incisos I e II da Cláusula Segunda;

c) compartilhar com o ITERPA dados e informações necessárias para o alcance das metas
deste ACT;

d) manter confidencialidade sobre os dados repassados pelo ITERPA;

e) elaborar o projeto detalhado do CARF e da arquitetura integral do sistema tecnológico com
respectivo Termo de Referência;

f) desenvolver o sistema tecnológico do CARF;

g) transferir ao ITERPA a tecnologia do sistema CARF (documentação em todos os níveis,
código fonte e outros), bem como todos os dados e informações necessárias para sua
aplicação e administração com plena autonomia de acordo com o interesse público;

h) prestar assistência técnica ao ITERPA na implantação do CARF em dois municípios;

i) capacitar equipe técnica indicada pelo ITERPA para utilização do CARF;

j) prestar assistência técnica ao ITERPA para implantação do CARF;

k) apresentar preliminarmente ao ITERPA para aprovação os produtos elaborados a partir dos
dados compartilhados entre as partes.

III - Compete aos intervenientes:

a) caberá à SEDAP e à SEDEME apoiar interinstitucionalmente o ITERPA e o IMAZON
visando a concretização do novo método de ordenamento e regularização fundiária proposto
através da criação e implementação do CARF;

b) a SEDAP e a SEDEME também envidarão esforços para reestruturação funcional, física e
organizacional do ITERPA para implementação do CARF;

c) a SEDAP e a SEDEME acompanharão os trabalhos de desenvolvimento e implementação
do CARF previstos neste ACT.

CLÁUSULA QUARTA - DOS TERMOS ADITIVOS

Para cumprir as atividades detalhadas neste ACT, as Partes poderão assinar acordos aditivos a
este nos quais poderão ser definidas novas responsabilidades de cad^ma das Partes. Tais
acordos aditivos serão incorporados ao presente ACT e serão c^óp^erados como parte
integral do mesmo.

CLÁUSULA QUINTA - DO INTERCÂMBIO DE INFOI^ÍÍÁÇÕES E DO USO DE
PROPRIEDADE INTELECTUAL

As Partes poderão produzir documentos, relatórios, estudos/e/m^as, assim como produtos
específicos (denominados "Obras") usando informações Imcos de dados criados ou
produzidos através dos esforços individuais ou coletivos jçoth pase no presente ACT. Salvo
acordado de forma distinta, prévia e escrita, os dirdj:^s ^utorais e outros dir^os de
propriedade intelectual sobre quaisquer dessas Obras pçijt^nc^rão às Partes ora cpopetanies,-
vedado o seu uso comercial.
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I - Se as Obras forem elaboradas isolada ou conjuntamente pelas Partes, os direitos autorais e
outros direitos de propriedade intelectual pertencerão a ambas as Partes;

II - Nenhuma das Partes publicará ou distribuirá os resultados das Obras elaboradas isolada
ou conjuntamente sem o consentimento prévio da outra;

III - Os nomes e logotipos das Partes são marcas registradas e, como tais, não podem ser
utilizadas para nenhum propósito externo sem a prévia autorização por escrito de seus
proprietários;

IV - Caberá ao ITERPA e/ou Estado do Pará e IMAZON ou, ainda, a quem estes indicarem, o
registro dos produtos inovadores (intelectuais, físicos, impressos, tecnológicos e/ou outros)
gerados a partir deste instrumento perante o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual,
ficando garantindo aos mesmos todos os direitos resultantes desse ato jurídico.

V - A transferência da tecnologia do sistema CARF e seu código fonte a terceiros somente
ocorrerá mediante a anuência prévia e escrita das Partes.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

0 presente ACT vigorará por 02 (dois) anos, a contar da data de sua assinatura, podendo ser:

1 - Prorrogado e/ou alterado, mediante lavratura de acordo aditivo firmado pelas Partes antes
de seu término.

II - Rescindido, por solicitação de qualquer uma das Partes, mediante entrega de notificação
da intenção de rescindir, com 30 (trinta) dias de antecedência e anuência da outra Parte.

Parágrafo único. Os direitos e deveres que versam as cláusulas e incisos sobre a
confidencialidade das informações, assim como os direitos de propriedade intelectual, o uso e
o intercâmbio das informações contempladas neste instrumento permanecerão em vigor ainda
que resolvido o presente ACT pelo decurso do tempo ou vontade das partes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA TRANSFERÊNCIA DE FUNDOS

O presente ACT não prevê a transferência de recursos financeiros entre os partícipes, cabendo
a cada Parte aplicar seus próprios recursos, ou aqueles obtidos em outras fontes, para o
cumprimento deste Instrumento.

Parágrafo único. No caso de atividades que venham a requerer transferência de recursos
financeiros entre as Partes, a ação e o repasse de recursos deverão ser oficializados através de
outro instrumento criado especificamente para este fim.

CLÁUSULA OITAVA - DA EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE

Os vínculos jurídicos, financeiros e outros de qualquer natureza assumidos singularmente por
qualquer uma das Partes são de sua exclusiva responsabilidade, não se comunicando a título
de solidariedade ou subsidiariamente à outra Parte, sob qualquer pretexto ou fundamento.

CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS HUMANOS

O profissional que atuará em atividades decorrentes da execuçãq^^^te ACT a cargo dos
partícipes, na condição de servidor, empregado, autônomo, emnr-éit^o ou a qualquer título,
não terá nenhuma vinculação ou direito em relação àoutra Pa^ fmmo a cargo exclusivo da
respectiva Parte contratante a integral responsabilidade cmanw 2/ seus direitos, incluindo
trabalhistas e previdenciários, inexistindo qualquer solidapíe^^e (fw subsidiaried^e entre os
partícipes.
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CLAUSULA DÉCIMA - DA RESPONSABILIDADE

Cada parte deverá ser unicamente responsável pelo pagamento de todas as ações judiciais por
perdas, dano contra direitos pessoais de um indivíduo, morte, dano patrimonial ou outro dano
que resulte de qualquer ação ou omissão de seus prepostos ou agentes em relação ao
cumprimento deste ACT.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUSÊNCIA DE ASSOCIAÇÃO
As Partes não formalizarão nenhum contrato de sociedade, empresa conjunta ou outro negócio
similar, nem é intenção das Partes a formalização de uma empresa comercial. Nenhuma das
Partes se referirá ou tratará os termos desta cooperação como uma sociedade comercial ou
tomará nenhuma ação congruente com tal intenção.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CONFIDENCIALIDADE

Durante a vigência do presente ACT, as Partes poderão, mediante solicitação prévia, ter
acesso a materiais, dados, estratégias, sistemas ou outras informações consideradas sigilosas
pela outra Parte. Tais informações não serão utilizadas, publicadas ou divulgadas para
qualquer pessoa física ou jurídica, de qualquer maneira ou para qualquer finalidade, salvo
mediante o consentimento prévio e por escrito da outra Parte, consentimento esse que poderá
ser negado pela respectiva Parte a seu exclusivo critério.

Parágrafo único. Esta cláusula não se aplica às informações de domínio público relativas às
partes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DE OUTRAS PARCERIAS

O presente ACT não impede que as Partes estabeleçam acordos, convênios e/ou contratos
similares com outras pessoas físicas ou jurídicas, bem como agências e organizações públicas
ou privadas. As Partes reconhecem a importância de continuarem cooperando e trabalhando
com outros parceiros em programas de interesse mútuo, podendo, por meio de documento
escrito assinado pelas Partes, convidar outros parceiros a participar das atividades executadas
sob o presente ACT.

Parágrafo único. A parte interessada em firmar acordos, convênios e/ou contratos similares
com outras pessoas físicas ou jurídicas deverá dar ciência ao outro cooperante, para que se
evite conflito de interesses e eventuais prejuízos ao interesse público.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA CESSÃO E DA SUBCONTRATAÇÃO

É vedado às Partes ceder ou transferir o presente ACT, salvo mediante o consentimento
prévio e por escrito da outra Parte.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA OBSERVÂNCIA ÀS LEIS

As Partes observarão todas as leis e regulamentos aplicáveis duri te a realização das
atividades executadas nos termos do presente ACT.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA INDEPENDÊNCIA DAS/< AUSULAS

A invalidade de qualquer cláusula contida no presente ACT/ní prejudicará a validade das
demais disposições ora avençadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO

O presente ACT será publicado por extrato resumido qo/Ç iário Opcial do E^ado quando
passará a produzir os seus efeitos jurídicos.
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CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Belém/PA para dirimir dúvidas ou litígios decorrentes deste
ACT, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilégio que seja.

E por estarem de pleno acordo, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor
e forma, perante as testemunhas abaixo.

Belém-PA, 01 de abril de 2015.

Intervenientes:

ES LOPE
Presidente

Instituto de Terras do Pará - ITERPA

HILDEG^pOTJE) FIGUEIREDO
NUNES

Secretário de Estado

Secretaria de Estado de Desenvolvimento/
Agropecuário e da Pesca (SEDAP)

ANDREIA CRISTINA BRITO PINTO
Diretora Executiva

Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia

- IMAZON

reta

Eci

NAN DEMACHKI
Secretário de Estado

'ia de Estado de Desenvolvimento

;o, Mineração e Energia (SEDEME)

r
LUIZ FENANDÈS ROCHA

Secretánada Estado

Secretaria deEstado de Meio Amcliente e Sustentabilidade (SEMAS)

Rua Farias de Brito, n" 56 - São Braz- CEP:66090-Z70 - Belém- Pará - lél.: 91-3181-6500
Site: www.lterpa.pa.gov.br - e-mall: lteroa@íterDa.Da.gov.br

Página 6 de 13



ITERPA
íí®? [

-«GOVERNO DO

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS DAS PARTES

Nome:

Instituto de Terras do Pará - ITERPA.

CNPJ

05089495/0001-90

Endereço:

Rua Farias de Brito, n° 56

Cidade

Belém

UF

PA

CEP

66 090 270

DDD/Telefone

(91)31816500

E.A.

Nome do Responsável

Daniel Nunes Lopes

CPF

C.I. Órgão Exp. Cargo

Presidente

Função

Presidente de

Autarquia

Matrícula

Endereço

Rua Cônego Geronimo Pimentel, n° 396, apto 700

CEP

66 055 000

Nome:

Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia - IMAZON

CNPJ

34.891.085/0001-67

Endereço:

Rua Dom Romualdo de Seixas, 1698, 11° andar

Cidade

Belém

UF

PA

CEP

66055-200

DDD/Telefone

(91)3182-4000

E.A.

Nome do Responsável

ANDRÉIA CRISTINA BRITO PINTO

CPF yn
463^íS^62-20

C.I. Órgão Exp.

2512434 SSP

Cargo

Diretora Executiva

Função // J

///
/Matrícula

Endereço / / •

Av. Pedro Constantino 1190, Centro, Santa Isabel do PaxsmA

CEP
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^mRA
Nome:

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da
Pesca (SEDA?)

CNPJ

05.054.945/0001-00

Endereço:

Travessa do Chaco, 2232

Cidade

Belém

UF

PA

CEP

66 093 542

DDDATelefone

(91)32268904

E.A.

Nome do Responsável

Hildegardo de Figueiredo Nunes

CPF

118.229.022-15

C.I. Órgão Exp.

34000 - SSP/PA

Cargo

Secretário

Função

Secretário de Estado

Matrícula

Endereço

Av. Cristal (Conj. Cristal Ville) n° 6. Belém-Pa. Val-de-Cans

CEP

66 640-590

Nome:

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico,
Mineração e Energia (SEDEME),

CNPJ

147 720 250 0001-18

Endereço:

Rua Curuçá, 555, entre Manoel Evaristo e José Pio

Cidade

Belém

UF

PA

CEP

66050-080

DDD/Telefone

(91)31102552

E.A.

Nome do Responsável

Adnan Demachki

CPF

169.781.292-91

C.I. Órgão Exp.

4283 OAB/PA

Cargo

Secretário

Função

Secretário de Estado .

^h^trícula
.-o

Endereço / /

Av. Serzêdelo Corrêa, n° 41 - Batista Campos //

/ CEP
^66 033 770
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Nome:

Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMAS),

CNPJ

34921783/0001-68

Endereço:

Trav. Lomas Valentinas, 2717

Cidade

Belém

UF

PA

CEP

66 093 677

DDD/Telefone

(91)31843300

E.A.

Nome do Responsável

Luiz Fernandes Rocha

CPF

109 099 902-04

C.1. Órgão Exp.

2451614 SSP PA

Cargo

Secretário

Função

Secretário de Estado

Matrícula

Endereço CEP

2 - DESCRIÇÕES DO PROJETO

Título do Projeto: Período Execução

Elaboração e implantação do Cadastro Rural
Fundiário.

Início:

16/03/2015

Término:

15/05/2015

Identificação do Objeto:

Trata-se da elaboração e implantação do Cadastro Rural Fundiário (CARF) em áreas sob
jurisdição estadual visando o aprimoramento do processo de regularização fundiária no
ITERPA.

Metas:

1. Refinamento do diagnóstico das etapas para regulariz^ão^nmária nas modalidades
de doação evenda / / /

n. Elaboração do projeto detalhado para criação do CARJ^V /
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Justificativa da Proposição:

A regularização fundiária e ambiental do Estado do Pará é um grande e complexo desafio que
demanda esforços e parcerias multi-institucionais. No âmbito fundiário, o ITERPA identificou
a necessidade de aperfeiçoar sua metodologia de trabalho para ser mais eficiente no tempo e
na qualidade das respostas às demandas de regularização apresentadas ao instituto. Para isso,
formulou uma proposta inicial de desenvolvimento do Cadastro Rural Fundiário - CARF, que
utilizará informações do Cadastro Ambiental Rural como base inicial para organização e
planejamento de seus trabalhos, além da otimização de procedimentos internos.

Considerando a experiência do IMAZON na análise do contexto e problemas fundiários no
Pará, bem como na concepção e desenvolvimento de sistemas para gestão de informações e
análise de dados - a exemplo do Sistema de Gestão Ambiental Municipal (Sigam) -, o
ITERPA e IMAZON identificaram a oportunidade de atuação em conjunto para
desenvolvimento e implementação do CARF, como forma de aperfeiçoar a atuação do
ITERPA na regularização fundiária do Estado.
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3-CRONOGRAMA E EXECUÇÃO (ETAPAS ou FASES DEEXECUÇÃO)

Meta I. Refinamento do diagnóstico das etapas para regularização fundiária nas modalidades de doação e venda

Atividade Indicador

Duração
Responsável Parceiro

Início Término

1. Reuniões técnicas com setores envolvidos no processo de
regularização fundiária por doação e venda, bem como nos
processos de emissões de certidões, para identificar principais
funcionalidades a serem desenvolvidas no CARF

Relatório com resumo

de reuniões com setores

do ITERPA e lista de

funcionalidades

identificadas

16/03/2015 31/03/2015 ITERPA IMAZON

2. Elaboração de proposta de novo fluxograma de processos
regularização fundiária por doação e venda, bem como processos
de emissões de certidões, a partir das principais funcionalidades
a serem desenvolvidas no CARF

Fluxogramas
elaborados

31/03/2015 07/04/2015 IMAZON ITERPA

3. vâií^ç|o afe>propostas com o ITERPA
Apresentação realizada
e ata com resumo das

sugestões e decisões
13/04/2015 17/04/2015 ITERPA IMAZON

4. Elaboração de sugestões de adequações em regras e normas do
ITERPA para implementação do CARF

Relatório com

sugestões de
adequações legais ou
minutas de novas regras

20/04/2015 30/04/2015 ITERPA IMAZON

Rua Farias de Brito, n" 56-São Braz- CEP:66090-270 - Belém - Pará - Te!.:91-3181-6500
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Meta 11.Elaboração do projeto detalhado para criação do CARF

Atividade Indicador

Duração
Responsável Parceiros

Início Término

1. Descrição de módulos do CARF e respectivas
funcionalidades

Relatório preliminar sobre
estrutura do CARF

20/04/2015 30/04/2015 IMAZON ITERPA

2. Elaboração de fluxograma para análise de dados nos
módulos do CARF, projeto detalhado com arquitetura
detalhada e termo de referência.

Fluxogramas adicionados ao
relatório preliminai"

20/04/20154 05/05/2015 IMAZON ITERPA

3. Validação de proposta com ITERPA

Apresentação realizada, ata
com resumo das sugestões e
decisões e relatório sobre

estrutura do CARF

consolidado

06/05/2015 12/05/20105 ITERPA IMAZON
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4-VIGÊNCIA

O prazo de vigência será de 02 (dois anos) a contar da data de sua publicação, conforme o
Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o ITERPA e o IMAZON, em anexo.

Início:

01/04/2015

Término:

01/04/2017

5-ASSINATURAS

De acordo.

Belém-PA, 01 de Abril de 2015

^^^^BANlElTbNUNES LOPES

Presidente

Instituto de Terras do Pará - ITERPA

ANDREIA CRISTINA BRITO PINTO

Diretora Executiva

Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia - IMAZON
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