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ACORDO DE COOPERA<:;AO TECNICA QUE ENTRE SI
CELEB RAM 0 ESTADO DO PARA POR INTERMEDIO
DO PROGRAMA MUNIC[PIOS VERDES (PMV) E A
MINERA<:;AO PARAGOMINAS S/A E 0 INSTITUTO DO
HOMEM E MEIO AMBIENTE DA AMAZONIA - IMAZON,
COM OBJETIVO DE APOIO AO PROGRAMA
MUNICIPIOS VERDES POR MEIO DE CAPACITACAO
AOS MUNICIPIOS QUE ADERIREM AO PROGRAMA. .

ESTADO DO PARA, por intermedio do PROGRAMA MUNICiplOS VERDES,
institufdo pelo Decreto Estadual nO54, de 29 de mar<;o de 2011, doravante designado
pela sigla PMV, com sede nesta cidade de Belem, Capital do Estado do Para, sito a
Av. Nazare, nO871, Bairro de Nazare, CEP 66.035-170, neste ato representado pelo
seu Secretario Extraordinario de Estado para Coordena<;ao do Programa Municfpios
Verdes, JUSTINIANO DE QUEIROZ NETTO, brasileiro, casado, advogado, RG n°
1960423-SSP/PA e CPF/MF n° 271.230.652-04, residente e domiciliado nesta cidade,
designado por meio do Decreto Governamental publicado no Diario Oficial do Estado
n° 32041 no dia 23 de novembro de 2011, no uso de suas atribui<;6es legais, com
fulcro no art. 3°, paragrafo unico do Decreto Estadual 54/2011.

MINERACAo PARAGOMINAS S/A, com sede na Avenida Lameira Bittencourt n. 123
- Centro, Paragominas, Estado do Para, CEP 68.625-140, inscrita no CNPJ sob 0 nO
12.094.570/0001-77, neste ato representado por FERNANDO SIMOES HENRIQUES,
portugues, portador do RNE V297984-P, inscrito no CPF/MF sob 0 n° 219.814,138-
80.

INSTITUTO DO HOMEM E DO MEIO AMBIENTE DA AMAZONIA - IMAZON,
Organiza<;ao da Sociedade Civil de Interesse Publico (OSCIP), inscrito no CNPJ sob
o n° 34.891.085/0001-67, com sede na Rua Domingos Marreiros, no 2020, Bairro de
Fatima, Belem - PA, CEP: 66.060-160, Tel. (91) 3182-4000, neste ato representado
pela Secretaria Executiva, BRENDA BRITO DO CARMO, brasileira, casada, inscrita
no CPF no 517.075.782-49, portadora da identidade n°. 3511199 Segup/PA,
residente e domiciliada em Belem/PA.

RESOLVEM celebrar 0 presente ACORDO DE COOPERA<:;AO TECNICA, nos
termos e c1ausulas a seguir estipulados, de acordo com os arts. 3°, IV, 231, 225 caput
e § 1°, III, da Constitui<;ao Federal, Lei n° 6.938/1981, Lei nO 9.985/2000, Lei nO
8.666/93 e suas altera<;6es e demais normas regulamentares da materia, constando
as seguintes condi<;6es:

CLAuSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

o presente acordo de coopera<;ao tecnica tem por objeto 0 Apoio ao Programa de (
Estado Municfpios Verde, por meio de Capacita<;ao de Tecn' s dos Municfpios q~
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aderiram ao Programa Municipios Verdes.

PARAGRAFO PRIMEIRO - As ayoes de Apoio ao Programa Municipios Verdes objeto
desse Termo de Cooperayao saG:

• Capacita~ao: Capacitayao de Tecnicos dos Municipios que aderiram ao
Programa Municipios Verdes do Estado do Para capacitados em geotecnologias.

• Acompanhamento e avalia~ao dos impactos do treinamento: avaliayao do
desempenho do uso das geotecnologias no combate ao desmatamento nos
municipios alvos.

PARAGRAFO SEGUNDO - As atividades relativas a implementayao a implementayao
das atividades capacitayao e monitoramento dos resultados capacitayao, objeto deste
Acordo de Cooperayao, serao detalhadas em Pianos de Trabalho Anuais, elaborados e
aprovados em conjunto pelas partes, passando a fazer parte integrante deste
Instrumento.

PARAGRAFO TERCEIRO - 0 Plano de Trabalho devera ter suas ayoes e atividades
conclufdas dentro do prazo de vig€mcia do presente Acordo.

PARAGRAFO QUARTO - Em caso de paralisayao ou redirecionamento das ayoes de
algum dos parceiros, as ayoes assumidas serao objeto de novos pianos de trabalho,
podendo outras instituiyoes assumirem as atividades apos discussao e devida
aprovayao dos partfcipes deste instrumento.

PARAGRAFO QUINTO - Ayoes que venham a ser identificadas no decorrer da
vigencia do presente Acordo, que contribuam para 0 alcance do objeto, poderao ser
desenvolvidas desde que sejam descritas e incorporadas em Pianos de Trabalho
Anuais.

CLAuSULA SEGUNDA - DAS OBRIGA~6ES

I - Compete ao PMV:

a. Acompanhar e supervisionar a execuyao do objeto pactuado,

b. Colaborar na indicayao e convocatoria dos municipios prioritarios para a
capacitayao,

c. Disponibilizar informayoes e banco de dados relativos aos municipios que
aderiram ao PMV,

d. Indicar um representante da instituiyao para ser 0 responsavel pelo
acompanhamento das atividades ligadas ao objeto deste Acordo;

e. Promover e/ou participar da divulgayao das ayoes do objeto deste Acordo,
citando a participa~ao de todas as instituiyoes parceiras pertinentes; I
f. Colaborar com 0 monitoramento e divulgayao dos resultados das ativid
referentes a esse acordo de cooperayao.
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II - Compete it MINERA<;Ao PARAGOMINAS S/A:

a. Acompanhar e supervisionar a execU(~aodo objeto pactuado,

b. Indicar um representante da instituic;ao para ser 0 responsavel pelo
acompanhamento das atividades Iigadas ao objeto deste Acordo;

c. Promover e/ou participar da divulgac;ao das ac;oes do objeto deste Acordo,
citando a participac;ao de todas as instituic;oes parceiras pertinentes;

d. Apoiar 0 cumprimento integral de todas as atividades constantes no Plano
de Trabalho, conforme metodo e cronograma acordado;

III - Compete ao IMAZON:

a. Elaborar Plano de Trabalho de forma integrada entre as instituic;oes;

c. Indicar um representante da instituic;ao para ser 0 responsavel pelo
acompanhamento das atividades Iigadas ao objeto deste Acordo;

d. Disponibilizar dados, relat6rios, informac;oes e recursos humanos para a
execuc;ao das ac;oes e atividades objeto deste Acordo, conforme definido nos
Pianos de Trabalho.

e. Cumprir integralmente todas as atividades constantes nos Pianos de
Trabalho, conforme metodo e cronograma acordado;

i. Colaborar com 0 monitoramento e divulgac;ao dos resultados das atividades
referentes a esse acordo de cooperac;ao.

CLAuSULA TERCEIRA - DO ADITAMENTO
o presente Acordo de Cooperac;ao Tecnica podera, mediante concordancia das
partes e quando necessario, ser alterado atraves de Termo Aditivo respectivo,
excetuando-se 0 seu objeto.

CLAuSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

o presente instrumento nao preve a transferencia de recursos financeiros entre as
instituic;oes parceiras, ficando cada Parte responsavel pelos recursos necessarios a
implementac;ao das ac;oes que forem de sua responsabilidade.

PARAGRAFO UNICO - 0 desempenho de atividades que requeiram repasse ou
transferencia de recursos financeiros publicos entre as partes implicara na elaborac;ao
de instrumentos especfficos, conforme disposto no D.E. 2.637 de 03/12/2010, como
pianos de trabalho, cronogramas de desembolso e a posterior apresentac;ao de
relat6rio com a respectiva prestac;ao de contas.

CLAuSULA QUINTA - DA UTILlZA<;Ao DE PESSOAL

Cada parceiro e responsavel por recrutar, em seu nome e sob sua inteir
responsabilidade, os profissionais necessarios a perfeita execu. ao de su ~/
responsabilidades nas alividades objelo desse Acordo. ~soal can ado pelo 3
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partlcipes para execuc;ao deste acordo, na condic;ao de servidor, empregado,
aut6nomo, empreiteiro ou qualquer outro titulo, nenhuma vinculac;ao ou direito
trabalhista tera em relac;ao a outra parte, ficando a cargo exclusivo das respectivas
partes a integral responsabilidade sobre todos os pagamentos, inclusive dos
encargos socia is, trabalhistas, previdenciarios fiscais previstos na legislac;ao vigente e
de quaisquer outros, em decorr€mcia de sua condic;ao de empregadora.

Cada parceiro responsabilizar-se-a por quaisquer acidentes que venham a ser vltimas
seus empregados, quando em servic;o, por tudo quanto as leis trabalhistas e
previdenciarias Ihes assegurem e demais exigencias legais para 0 exerdcio da
atividade.

Para a execuc;ao deste Acordo de Cooperac;ao Tecnica serao empregados os bens,
materiais e equipamentos pertencentes a cada partlcipe.

Nao havera transferencia da propriedade dos bens do poder publico para as
instituic;oes parcerias que vierem a ser disponibilizados para 0 cumprimento deste
Acordo, devendo os mesmos ser restituldos de imediato a Parte proprietaria no caso
de rescisao, denuncia ou ao fim da vigencia deste, salvo expressa disposic;ao escrita
em contrario, firmada em termo aditivo ou em plano de trabalho espedfico.

as vlnculos jurldicos, financeiros ou de qualquer natureza assumidos singularmente
por uma das Partes saD de sua exclusiva responsabilidade, nao se comunicando a
titulo de solidariedade ou subsidiariamente a outra Parte.

CLAuSULA NONA - DA SUBCONTRATACAO

aS partlcipes poderao subcontratar terceiros, incluindo instituic;oes presentes nesse
acordo, para executar tarefas constantes em suas obrigac;oes, descritas na Clausula
Primeira e observando a clausula sexta. Para isso, cada parte seguira suas regras de
contratac;ao.

CLAuSULA DECIMA - INFORMACOES ADICIONAIS

Durante 0 cumprimento do presente Acordo, os signatarios poderao para usa
exclusivamente interno ter acesso a materiais, dados, estrategias, sistemas ou outras
informac;oes relacionadas ao objeto deste Acordo.

CLAuSULA DECIMA PRIMEIRA - DA PARTICIPACAO NO RESULTADO DOS
TRABALHOS

as resultados tecnicos-cientlficos de cada atividade e todo
desenvolvimento ou inovac;ao tecnol6gica, decorrentes de trabalhos
presente Acordo, serao atribuldos as instituic;oes autoras de acordo. co
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CLAuSULA DECIMA SEGUNDA - DA DIVULGAc;AO, PROMOc;Ao E
PUBLICIDADE

Em qualquer divulgac;ao, promoc;ao ou publicidade relacionada com atos, ac;oes e
atividades objeto do presente Acordo sera obrigatoriamente destacada, de igual
forma, a participac;ao do Programa Municfpios Verdes - PMV, e instituic;oes
pertinentes.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Fica vedado 0 usa das atividades desse Acordo para a
promoc;ao pessoal de autoridades ou servidores e funcionarios.

PARAGRAFO SEGUNDO - Toda utilizac;ao de identidade visual das instituic;oes
parceiras devera ser feito com previa aprovac;ao.

CLAuSULA DECIMA TERCEIRA - DA VIGENCIA

o presente Acordo de Cooperac;ao Tecnica entra em vigor a partir da data de sua
publicac;ao, pelo periodo de um (1) ano, podendo ser prorrogado se as Partes assim 0

desejarem, mediante termo aditivo.

PARAGRAFO UNICO - 0 presente Acordo de Cooperac;ao Tecnico podera, mediante
concordancia das Partes e quando necessario, ser aditado para incluir obrigac;oes
comuns decorrentes do objeto.

CLAuSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAo E DA DENUNCIA

o presente Acordo de Cooperac;ao Tecnica podera ser rescindido pelo
descumprimento das obrigac;oes pactuadas independentemente de previa notificac;ao
ou interpelac;ao judicial ou extrajudicial.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Qualquer dos Participes podera denunciar 0 presente
Acordo, independente da ocorrencia de quaisquer motivos e sem que Ihe caiba
qualquer sanc;ao, desde que 0 fac;a mediante aviso previo, por escrito, de 30 (trinta)
dias, resguardados os projetos em andamento.

PARAGRAFO SEGUNDO - Nos casos de rescisao ou denuncia, as pendencias ou
trabalhos em fase de execuc;ao serao definidos e resolvidos de comum acordo para
que se atribuam as responsabilidades relativas a conclusao ou extinc;ao de cada um
desses trabalhos e das pendencias dos trabalhos em andamento.

CLAuSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serao resolvidos por mutuo acordo entre as partes, obedecendo-se
a legislac;ao vigente, com vista a melhor execuc;ao deste instrumento.

CLAuSULA DECIMA SEXTA- DA PUBLlCAc;Ao !
o PMV providenciara a sua conta a publicac;ao deste Acordo de Cooperac;ao Tecnica .y/

em extrato, no Diario Oficial do Estado do Para, no prazo de 10 (dez , a contar d J
data de assinatura. /
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CLAuSULA DECIMA SETIMA - DO FORO

Fica eleito 0 foro da Comarca de Belem/PA, para dirimir eventuais litigios oriundos
deste instrumento nao resolvidas na seara administrativa.

E, por estarem de acordo, as Partes firmam 0 presente Acordo de Cooperac;ao
Tecnica em 03 (tres) vias de igual teor e valor juridico, na presenc;a das testemunhas
que 0 subscreveram, para todos os efeitos legais.

C~~==T
~ERNANDO SIMOES HENRIQUES

MINERA<;AO PARAGOMINAS SA (HYDRO)

~
BRENDA BRITO DO CARMO

Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazonia - IMAZON


