
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 001/2012

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE
CELEBRAM O ESTADO DO PARÁ, ATRAVÉS DO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL DO PARÁ-
IDESP, DO SECRETÁRIO DE ESTADO PARA
COORDENAÇÃO DO PROGRAMA MUNICÍPIOS
VERDES E DO INSTITUTO DO HOMEM E DO
MEIO AMBIENTE DA AMAZÔNIA - IMAZON.

o ESTADO DO PARÁ, através do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
SOCIAL E AMBIENTAL DO PARÁ - IDESP, pessoa jurídica de direito público, com sede na
cidade de BelémlPA, a Rua Municipalidade n° 1461 - Umarizal, CNPJ n° 09.354.534-0001-90,
CEP: 66.050-350, representado neste ato por sua Presidente, Dra. MARIA ADELINA
GUGLIOTI BRAGLIA, brasileira, Bacharel em Biblioteconomia, RG nO 4540936-5 SSP/SP,
CPF/MP n? 501.813.608-10, nomeada por Decreto em 03 de janeiro de 2011, publicado no D.O.E
n" 31824, republicado no D.O.E n° 31836, residente e domiciliada nesta cidade, do SECRETÁRIO
EXTRAORDINÁRIO DE ESTADO PARA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA
MUNICÍPIOS VERDES, r». JUSTINIANO DE QUEIROZ NETTO, brasileiro, casado,
advogado, RG nO 1960423 SSPIPA, CPFIMF nO 271.230.652-04, residente e domiciliado nesta
cidade, e do INSTITUTO DO HOMEM E DO MEIO AMBIENTE DA AMAZÔNIA,
doravante denominado IMAZON, CNPJ n° 34.891.085/0001-67, associação sem fins lucrativos,
com sede na Rua Domingos Marreiros, 2020, Bairro de Fátima, BelémIP A, neste ato representado
por sua Secretária Executiva, Sra. BRENDA BRITO DO CARMO, brasileira, casada, advogada,
RG n° 3511199 SegupIPA, CPF/MF n° 517.075.782-49, residente e domiciliada na cidade de
BelémlPA, coletivamente neste instrumento denominadas "Partes" e individualmente como "Parte",
RESOLVEM celebrar o presente ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, com base na Lei
n" 8.666/93, Decreto Estadual n° 2.637/10 e IN-STN 001/97, nos termos e cláusulas a seguir
estipulados:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Acordo tem por objetivo executar ações conjuntas visando definir, planejar, coordenar
e executar estudos voltados à gestão ambiental dos municípios paraenses, para subsidiar
políticas de fortalecimento da governança local no estado do Pará.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As atividades relativas a este Acordo estão detalhadas no Plano de
Trabalho, elaborado e aprovado em conjunto pelas partes, que passará a fazer parte integrante deste
Instrumento.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O Plano de Trabalho deverá ter suas atividades concluídas dentro do
prazo de vigência do presente Acordo.

PARÁGRAFO TERCEIRO - No caso de uma das Partes paralisar parcial ou total das atividades
inerentes ao objeto deste instrumento e de seus desd ramentos, as Partes, de comum acordo e com
o objetivo de evitar a descontinuidade da impleme ção do presente instrumento, assumirão a



execução dos trabalhos pendentes, permanecendo cada Parte responsável pelas respectivas
obrigações anteriormente assumidas.

PARÁGRAFO QUARTO - As atividades que venham a ser identificadas no decorrer da vigência
do presente instrumento, que contribuam para o alcance do objeto, poderão ser desenvolvidas desde
que sejam descritas e incorporadas no Plano de Trabalho.

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 da capacidade local para a gestão ambiental nos municípios do Estado do Pará
quanto ao atendimento dos requisitos estabelecidos pela Resolução Coema n0079/2009 para
Habilitação à Gestão Ambiental Municipal.

lI. Diagnóstico do cumprimento dos compromissos socioeconômicos e ambientais firmados
pelas Prefeituras Municipais do Estado do Pará até dezembro de 2011 por meio do Termo de
Compromisso assinado com o Ministério Público Federal no Pará (MPF-PA), a Federação
da Agricultura do Estado do Pará (Faepa), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (lhama) e a Federação das Associações dos Municípios do
Estado do Pará (Famep).

Ill. Avaliação do status dos mumcipios em relação aos itens "I" e "II" após um ano dos
diagnósticos situacionais iniciais.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES

I-Compete ao IDESP:

a. disponibilizar dados e informações necessárias à execução do objeto pactuado, na forma e
prazos acordados entre as partes durante a execução deste Acordo;

b. designar um responsável técnico para coordenar as atividades necessárias à consecução
do objeto deste Acordo e de seus desdobramentos;

c. disponibilizar equipe técnica para execução dos trabalhos necessários ao cumprimento
deste Acordo, conforme estabelecido no Plano de Trabalho;

d. compartilhar as bases de dados e demais informações necessárias ao planejamento e/ou
execução das atividades necessárias para o desenvolvimento do objeto do presente Acordo;

e. promover a articulação e o estabelecimento de parcerias com as organizações
governamentais relevantes para o cumprimento do objeto deste Acordo;

f. desenvolver em conjunto com as demais Partes, os instrumentos para coleta e atualização
dos dados necessários ao alcance das metas do presente Acordo, tais como questionários e ambiente
na internet para repasse de informações on line;



g. sistematizar e analisar junto com o Imazon os dados repassados pelas Secretarias
Municipais de Meio Ambiente do Estado do Pará;

h. elaborar relatório técnico resumido (boletim) junto com o Imazon sobre os resultados das
análises de cada município;

i. promover a divulgação das ações e resultados do objeto deste Acordo, citando
obrigatoriamente a participação das demais Partes.

11 - Compete ao Secretário de Estado para a Coordenação do Programa Municípios Verdes:

a. disponibilizar dados e informações necessárias à execução do objeto pactuado, na forma e
prazos acordados entre as partes durante a execução deste Acordo;

b. designar um responsável técnico para coordenar as atividades necessárias à consecução
do objeto deste Acordo e de seus desdobramentos;

c. disponibilizar equipe técnica para execução dos trabalhos necessários ao cumprimento
deste Acordo, conforme estabelecido no Plano de Trabalho;

d. compartilhar as bases de dados e demais informações necessárias ao planejamento e/ou
execução das atividades necessárias para o desenvolvimento do objeto do presente Acordo;

e. promover a articulação e o estabelecimento de parcerias com as organizações
governamentais relevantes para o cumprimento do objeto deste Acordo;

f. promover a articulação com as Secretarias Municipais de Meio Ambiente do Estado do
Pará, para coleta dos dados necessários ao cumprimento das metas deste Acordo, por meio do envio
de questionários e recepção dos mesmos respondidos;

g. repassar ao Idesp e ao Imazon os referidos questionários respondidos para sistematização
e análise dos dados.

h. promover a divulgação das ações e resultados do objeto deste Acordo, citando
obrigatoriamente a participação das demais Partes.

111- Compete ao IMAZON:

a. disponibilizar dados e informações necessárias à execução do objeto pactuado, na forma e
prazos acordados entre as partes durante a execução deste Acordo;

b. designar um responsável técnico para coordenação das ações necessárias à consecução do
objeto deste Acordo e de seus desdobramentos;

c. disponibilizar equipe técnica para execução dos trabalhos necessários ao cumprimento
deste Acordo, conforme estabelecido no Plano de Trabalho;

d. compartilhar as bases de dados e demais informações necessárias ao planejamento e/ou
execução das ações necessárias para o desenvolvimento do objeto do presente Acordo;



e. promover a articulação e o estabelecimento de parcerias com as organizações
governamentais relevantes para o cumprimento do objeto deste Acordo;

f. desenvolver em conjunto com as demais Partes os instrumentos para coleta e atualização
dos dados necessários ao alcance das metas do presente Acordo, tais como questionários e ambiente
na internet para repasse de informações on fine;

g. sistematizar e analisar junto com o Idesp os dados repassados pelas Secretarias
Municipais de Meio Ambiente do Estado do Pará;

h. elaborar relatório técnico resumido (boletim) junto com o Idesp sobre os resultados das
análises de cada município;

i. promover a divulgação das ações e resultados do objeto deste Acordo, citando
obrigatoriamente a participação das demais Partes.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

o presente instrumento não prevê a transferência de recursos financeiros entre os partícipes, ficando
cada Parte responsável pelos recursos necessários à implementação das ações que forem de sua
responsabilidade.

PARÁGRAFO ÚNICO - O desempenho de atividades que requeiram repasse ou transferência de
recursos financeiros públicos entre as partes implicará na elaboração de instrumentos específicos,
conforme disposto na IN/STN n° 01197, como planos de trabalho, cronogramas de desembolso e a
posterior apresentação de relatório com a respectiva prestação de contas.

CLÁUSULA QIDNTA - DA UTILIZAÇÃO DE PESSOAL

O pessoal utilizado pelos partícipes na execução deste Acordo, na condição de servidor, empregado,
autônomo, empreiteiro ou a qualquer outro título, nenhuma vinculação ou direito terá em relação à
outra Parte, ficando a cargo exclusivo da respectiva Parte a integral responsabilidade no que
concerne aos seus direitos, mormente os trabalhistas e previdenciários, inexistindo qualquer
solidariedade ou subsidiariedade entre os partícipes.

CLÁUSULA SEXTA - DA LOGÍSTICA

Para a execução deste Acordo de Cooperação Técnica serão empregados os bens, materiais e
equipamentos pertencentes a cada partícipe.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS BENS

Não haverá transferência da propriedade dos bens que vierem a ser disponibilizados pelas Partes
para o cumprimento deste Acordo, devendo os mesmos serem restituídos de imediato à Parte
proprietária no caso de rescisão, denúncia ou ao fim da vigência deste, salvo expressa disposição
escrita em contrário, firmada em Acordo aditivo o m plano de trabalho específico.



CLÁUSULA OITAVA - DA EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE

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

CLÁUSULA NONA - DA SUBCONTRATAÇÃO

Os partícipes poderão subcontratar terceiros para executar tarefas constantes em suas obrigações,
descritas na Cláusula Primeira. Para isso, cada parte seguirá suas regras de contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO DOS TRABALHOS

Os resultados técnico-científicos e todo e qualquer desenvolvimento ou inovação tecnológica,
decorrentes de trabalhos no âmbito do presente Acordo, serão atribuídos conjuntamente às Partes,
sendo vedada a sua divulgação total ou parcial sem o consentimento prévio e formal destas.

PARÁGRAFO ÚNICO - O referido consentimento deverá ser solicitado por escrito e, não tendo as
Partes se manifestado em 60 dias, fica a Parte solicitante liberada para fazer uso das informações
fruto deste Acordo, observado a cláusula seguinte.

CLÁUSULA DÉCIMA PRlMEIRA- DA DIVULGAÇÃO, PROMOÇÃO E PUBLICIDADE

Em qualquer divulgação, promoção ou publicidade relacionada com atos, ações e atividades objeto
do presente Acordo será obrigatoriamente destacada, de igual forma, a participação das Partes, e
essas ações deverão ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, delas não podendo
constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou
servidores públicos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

O presente Acordo de Cooperação Técnica entra em vigor na data de sua assinatura pelo período de
02 (dois) anos, podendo ser prorrogado se as Partes assim o desejarem, mediante Termo aditivo.

PARÁGRAFO ÚNICO - O presente Acordo de Cooperação Técnica poderá, mediante
concordância das Partes e quando necessário, ser aditado para incluir obrigações comuns
decorrentes do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

O presente Acordo de Cooperação Técnica poderá ser rescindido pelo descumprimento das
obrigações pactuadas independentemente de prévia notificação ou interpelação judicial ou
extrajudicial.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Qualquer dos Partícipes poderá denunciar o presente Acordo, sem que
lhe caiba qualquer sanção, desde que o faça mediante aviso prévio, por escrito, de 30 (trinta) dias,
resguardados os projetos em andamento.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos casos de rescisão ou denúncia, as pendências ou trabalhos em
fase de execução serão definidos e resolvidos de comum acordo para que se atribuam as
responsabilidades relativas à conclusão ou extinção de cada um desses trabalhos e das pendências
dos trabalhos em andamento.



CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

o presente Acordo de Cooperação Técnica será publicado no Diário Oficial do Estado pelo
IDESPIP A, nos prazos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Os casos omissos ao presente Acordo poderão ser resolvidos por mútuo acordo entre as Partes,
obedecendo à legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Estadual, Comarca de Belém, para dirimir eventuais litígios oriundos
deste instrumento.

E por estarem de acordo, as Partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e
forma, para que produza os legítimos efeitos de direito, na presença de testemunhas que também o
subscrevem.

Belém-PA,14 de fevereiro de 2012.

Preside te do IDESP

BRENDA BRITO DO CARMO
Secretária Executiva do IMAZON

TESTEMUNHAS:

1- d I

Nome: W~'O\, í?)&vi 0;;
CPF: lt S--4-6 (O _ ISZ _oLr



PLANO DE TRABALHO

1- DADOS CADASTRAIS DAS PARTES

Nome: CNPJ
Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do 09.354.534-0001-90
Pará - Idesp
Endereço:
Rua Municipalidade n° 1461. Umarizal.
Cidade UF CEP DDD/Telefone E.A.
Belém PA 66.050-350
Nome do Responsável I CPF
Maria Adelina Guglioti Braglia 501.813.608-10
C.I. Orgão Exp. ICargo I Função Matrícula
4540936-5 SSP/SP Presidente
Endereço CEP

Nome: Secretário de Estado para Coordenação do Programa I CPF
Municípios Verdes. 271.230.652-04
Endereço:
Trav. Benjamin Constant, 509. Reduto.
Cidade DF CEP DDDlTelefone E.A.
Belém PA 66.053-040 (91) 3212-6788/3455

Nome do Responsável ICPF
Justiniano de Queiroz Netto 271.230.652-04
c.i Orgão Exp. ICargo I Função Matrícula
1960423 SSPIP A Secretário de Estado
Endereço CEP

Nome: ICNPJ
Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia - Imazon 34.891.085/0001-67
Endereço:
Rua Domingos Marreiros, 2020. Fátima. Belém-P A.
Cidade DF CEP DDD/Telefone E.A.
Belém PA 66.160-060 (91)3182-4000
Nome do Responsável I CPF
Brenda Brito do Carmo 517.075.782-49
C.I. Orgão Exp. Cargo Função Matrícula
3511199 SeguplPA Secretária

Executiva
Endereço CEP
Passagem Arame, n~29. Apto 1002. Pedreira. Belém-PA. 66.087-230

2 - DESCRIÇÕES DO PROJETO

Título do Projeto:
A definir. Início:

Mar 0/2012



I. Diagnóstico da capacidade local para gestão ambiental nos municípios do Estado do Pará
quanto ao atendimento dos requisitos estabelecidos pela Resolução Coema n0079/2009 para
Habilitação à Gestão Ambiental Municipal.

lI. Diagnóstico do cumprimento dos compromissos socioeconômicos e ambientais firmados pela
Prefeitura Municipal dos municípios do Pará até dezembro de 2011 por meio do Termo de
Compromisso assinado com o Ministério Público Federal no Pará (MPF-PA), a Federação da
Agricultura do Estado do Pará (Faepa), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama) e a Federação das Associações dos Municípios do Estado do Pará
(Famep).

III. Avaliação do status dos municípios em relação aos itens "I" e "lI" após um ano dos
diagnósticos situacionais iniciais.

Identificação do Objeto:
Executar ações conjuntas visando definir, planejar, coordenar e executar estudos voltados à gestão
ambiental dos municípios paraenses, para dar subsídios às políticas de fortalecimento da
governança local no estado do Pará.
Metas:

Justificativa da Proposição: A implantação da gestão ambiental compartilhada depende da
capacidade dos municípios (técnica, operacional etc.) de assumir atribuições de gestão ambiental
antes sob o controle do Estado.
Caracterizar o status atual dos municípios do Pará quanto aos requisitos necessários para exercer a
gestão compartilhada é fundamental para: (i) orientar as ações do governo de fortalecimento das
secretarias municipais de meio ambiente; (ii) estabelecer a linha de base dos municípios quanto a
sua estruturação para a gestão compartilhada e, quando for o caso, quanto às obrigações assumidas
por meio de Termo de Compromisso com o MPF-PA; e (iii) a partir da linha de base, avaliar a
evolução dos municípios para a gestão ambiental.
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4- VIGÊNCIA

Início:
14/02/2012

Término:
14/02/2014

o Prazo de vigência será de 02 (dois anos) a contar da data de sua publicação, conforme o Acordo
de Cooperação Técnica entre o Idesp, o Secretário de Estado para Coordenação do Programa
Municípios Verdes e o Imazon, em anexo.

5 - ASSINATURA

Belém-PA, 14 de fevereiro de 2012

De acordo.

~-
MARIA ADELINA BRAGLIA

Presidente do IDESP

Secretário de

BRENDA BRITO DO CARMO
Secretária Executiva do IMAZON


