
GOVERNO DO ESTADO DO P~
SECRET ARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

CONSUL TOR~A JURIDICA

TERMO DE COOPERA<;AO TECNICA N!l

07110 QUE ENTRE 51 CElEBRAM A
SECRETARIA DE ESTADO DE' MEIO
AMBIENTE DO PARA. E 0 INSTITUTO DO
HOMEM E .'MElD AMBIENTE DA
AMAZONIA.

A SECRETARIA DE ESTAOO DE MEIO AMBIENTE DO PARA,
doravante "€iefleminada de SEMAJPA, com Sede na Trav. Lomas Vitlentinas, nQ

2.717, CEP nQ 66095-770, Belem!P A, neste atc representada por seu Secreta rio,
nomeado atraves de Decreto, publicad.o no Diario Ofioal do Estado do Para n@
31.430 de 01 de junho de 2009, Sr. ANIBAL PESSOA PICANc;b, brasilefw,
advogado, portador da cedula de identidade nO 1460237 SSP/PA, m.scrito no
CPF/MF sob- 0 nQ·166.708.842-49, residente e domiciliado em Belem/PA, e 0

INSTITUTO DO HOMEM E DOMEIO AMBIENTE DA AMAZONIA,
doravante denominado de lMAZON, assccia~o sem fuls.lucrativos, inscrita no
CNPJ sob o. nQ 34.891.085/0001-67, com Sede na Rua Domingos Maneiros, 1119

2020, Bauro de Fatima, Belem-Para, neste .ato representado por sua Secretaria
Executiva BRENDA BRITO DO CARMO, brasileira, casada, advogadZl,
portadora da Carteira de Identidade nQ 3511199 SEGUP/PA, inscrita no CPF/Mf
nQ 517.075.782-49, residente e domkiliadana Passagem do Arame, nQ 229, ap~o

, 1002, na cidade de Belem/PA,

CONSIDERANDO 0 disposto no art. 225, caput cia Constitui<;ao Federa1,
consolidando 0 direito de todos ao rneio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo iiilo

Poder PUblico e a coletividade 0 dever de defende-lo e preserva-lo para as
presentes e futuras gera~oes, repreSent ado .no p~dpio do desenvolvimento
sustentavel, resultante da compatibilizac;ao dentre 0 desenvolvimen.~o
economico-social e a preservac;ao da qualidade do meio ambiente;
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CONSIDERANDO a Lei nQ 6.938/81, instituidora cia Politica NaciqnaR do
Meio Ambiente;

CONSIDERANDO a imperiosidade' de . desenvolvu;nento de a~6es
conjuntas, na esfera·estadual, destinadas a gestao ambiental em onze municljpRoS
situados no Estado do Para.

RESOl VEM celebrar 0 presente Termo de Coopera~ao Tecnica, com
fundamento na Lei nQ 8.666/93 e suas alteras;5es, observando-se as dimsulas e
condic;;5esseguintes:

,.C" a presente, Termo de Coopera\80 Tecmca' (TCT) tern por objetivo
implementar a<;5~ em parceria no intuito· de promover 0 fortalecimento cia
gestao ambiental em onze munidpios do Estado: Abel Figueiredo, Born Jesus do
Tocantins, Breu Branco, Dom Eliseu, Goianesia do Para, ltupiranga, Jacund~,
Paragominas, Rondon do Para, Tailandia e Ulian6polis.

a. Designarequipe para acompanhar as atividades desenvolvidas no ambito
~esteTCT;

b. Compartilhar com 0 IMAZON as informas;oes, inclusive shape files, de
todas as propriedades rurais dos onze rnumcipios com processo de
regulariza~o ambiental junto a SEMA/PA, ,no que iange as areas de,
reserva legal, areas de preserva~ao permanente, as atividades produtivas
autorizadas e/ou licenciadas, especialmente no que diz Jrespeito as areas .

.autorizadas para desmate;

c. Apresentar ao IMAZON informa\oes sobre os Planas de Recuperac;;aod.e
A.reas Degradadas (PRAOs), termos de ajustarnento de conduta, termos de
compromisso ou quaisquer outros terrnos juridicos celebrados pela.
SEMA/p A para a regulariza~o do passivo atnbiental de imoveis rurais;



d. Contribuir com a elabora<;ao,de.termo de referencia para a elabora~o de
base cartognifica digitalizada nos onze municipios;

e. Solicitar ao mGE e ao DSO a homologa~ao' cias bases cartografiGl!5i
municipais atualizadas.

a.. Designar representantes para contato nas a~6es desenvolvRdas no ambifto
deste Termo;

b. 'Apoiar a SEMAIPA e demais institui~6es envolvidas na implementa~ao
\das a<;6es do Plano de Preven<;ao, Contrale e Altemativas ao

j l?esmatamento do Estado do Para (pPCAD-PA) nos ooze munidpios
abrangidos por este Instrumento, especialmente naqueles municipios
considerados criticos e de maiores indices de desma tamen to no iEstado;

J c. Estruturar e atualiz~r a base cartogrMica junto a SEMAjPA dos orne
munidpios constantes do objeto deste TCf;

e. Disponibilizar a SEMA/PA imagens de satelite referentes aos onze
municipios, de acordo corn termos do conttato de compra das imageRs
pelo lMAZON;

f. Disponibilizar it SEMAlP A .'os relatorios baseados nas informa~6es
coletadas nas'atividadeS de campo e demais a'l;Oesdecorrentes deste TCf;

g. Disponibilizar a SEMA/pA os produtos elaborados a partir d.as
informa~6es obtidas no ambito deste TCT.

CLAuSULA TERCElRA - DAS ETAPAS DO PROJETO.

Os Participes d~verao eumpriros objetivos delineados neste TCT segund.o
o Plano de Trabalho em anexo.
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Para cumprir as atividadesdetalhadas neste Tef, as Partes poderao
as?inar termos aditivos, nos quais poderao ser,definidas novas responsabilidades
de cada uma das Partes, vedada a altera<;aodo ob~to inidal. Tais termosaditivos
,serao incorporados ao presente TCf e serao considerados como parte integral do
meSillO,

CLAuSUlA QUINTA - DO INTERCAMBIO DE INFORMA<;OES E DO usa
DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

1. As Partes poderao produzir documentos, relat6rios, estudos e mapas,
assim como produtos especificos (denominados de "Obras"), usando
informa<;oes'dos bancos-de dados criados ou ptoduzidos atraves dos
esfon;os individuais ou coletivos dos Partidpes com base no presente
TCT. Salvo se as Partes tiverem acordado de forma distinta, os direitos
autorais e outros direitos de propriedade intelectual sobre quaisquer
dessas Obras pertencerao a Parte que as elabore.

II. Se as Obras forem elaboradas conjuntamente pelas Partes, os direitos
autorais e outros direitos d~ propriedade intelectual pertencerao a ambas
as Partes,

III. Nenhuma das Partes publicara ou distribuira os resultados das Obras
elaboradas conjuntamente sem 0 consentimentoprevio da outra, nem
sem reconhecer na publica¢o a partic:ipa~o da outra Parte.

IV, Os nomes e logotipos das Partes saD marcas registradas e, como tais, nao
podem ser utilizadas para nenhum prop6sito extemo sem a previa
autoriza~ao por escrito de seus proprietarios.

o presenle TO' vigoranl por 03 (tres) anos, a contar da data de sua
assinatura, podendo ser:

1. Prorrogado ~/ou alterado, .excetuando-se

~ , "/;"" lavraturade term:;p.~ fir~ pelas

~: ~ \,' ";.TORIOQUEIROZSA OS P;5 0 ~&I, \\0 Of,elD ale Notas- Beiem-PA f--
D e.~ 'co e dou Ie quea p'esen~e caple U'

4.{) :=-)~ \uca confere m 0 19lnal que me tOI
~ oS ~~'t; .r"l(>..,I ••• ····,... ,..., •.•• ,.,.',..,, r:.ntlcoestavla

~ ~~. ~~t • \ "

,.~c~~.1.~'R~~2~~oe ve de 'e
_;; '&"Y~..Ji[, " ',~~~W@iJ

<- --' ~SC,t'laD,Ol<lilZAIYiA

o seu objeto, mediante
Partes antes de seu



II. Rescindido, por solicita<;ao de qualquer uma das Parte.s, mediante
entrega de notifica~ao nessa linha confeccionada, com 30 (trinta) dias de
antecedencia, e anuencia da outra Parte.

o presente TCT nao preve a tiansferencia de recursos financeiros entre os
participes, cabendo a cada Parteaplicar seus proprios recursos, OU aqueles
obtidos em outras fontes, para 0 eumprimerito deste instrumento.

SUBCLAuSULA UNICA. No caso de atividades que venham a requereJr
transferencia de recurs os financeiros ~ntre as Partes, a a<;ao e 0 repasse de
recursos devedio ser oficializados' atraves de outro instrumento criado
especificamente para este.fi.m.

Os vlnculos juridicos, financeiros e Qutros de qualquer natureza.
a,?sumido.s singularmente por qualquer uma das Partes sac de sua exclusiv<lI
responsabilidade, 'nao se comWlicando a titulo ..de solidariedade ou
subsidiariamente a outra Parte, sob qualquer pretexto ou fundamento.

q profissional que atuara em atividades decorrentes cia exeql<;ao deste
TCT a cargo dos participes, na condi<;ao de servfdor, empregado, autonomo,
empreiteiro ou a· qualquer titulo, nao tera nenhuma vincula<;ao OU direito em
rela<;aoa outra Parte, ficando a cargo exclusivo darespectiv3 Parte contratante a
integral responsabiiidade quanta a seus direitos, incluindo trabalhistas e
previdenciarios, inexistindo qualquer solidariedade 'ou subsidiariedade entre os
participes.



individuo, morte, dano patrimonial ou qualquer qutro dano que resulte de a~ao
ou omissao de seus prepostos ou agentes em rela~ao ao curnp~ento deste TCf.

As Partes nao formalizarao nenhum contrato de sodedade, emptesa
conjunta ou outro negocio similar, nem e sua inten~ao a formaliza~ao de uma
empresa comercial. Nenhuma das Partes se referira ou tratara os termos destal
coopera\,ao como uma sQciedade comercial ou tomara nenhurna ac;aocongruen~e
com tal inten~ao ..

Durante a vigencia do presente TCf, as Partes poderao, mediante
solicita~ao previa, ter acessoa materiais, dad os, estrategias, sistemas ou outms
informac;6es de uso exclusivamente interno relacionados a outra Parte e a seus
programas. Tais informac;6es nao serao utilizadas, publicadas ou divulgadas para
qualquer pessoa ffsica oujuridica, de qualquer maneira' ou para qualqueJr

. finalidade, salvo mediante 0 consentimento previo e por esctito da outra Parte,
consentimento esse que podeni ser negado pela respectiva Parte a seu exclusivo
criterio.

o presente TCf nao impede que as Partes estabel~am acordos, convenios
e/ou contratos similares com outras pessoas fisicas OU juridicas, hem como
agendas e organizac;6es publicas ou privadas. As. Partes reconhecern a
importancia de continuarem cooperando e trabalhando com outros parceiros em
programas de interesse mutuo, podendo, pormeio de documento escrito
assinado pelas Partes, convidar outros parceiJ:os a participar das atividades
executadas sob 0 presente TCT.

E vedado as Partes ceder ou transferir 0 presente TO', salvo mediante 0

consentimento previo e por escrito da outra Parte .
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clA USUlA DECIMA QUINT A - OA OBSERV ANCIA As LEIS.

As Partes observarao todas as leis e regulamentos aplica.veis Qurante en

realizar;ao das atividades executadas nos termos do presente TCT.

A invalidade de qualquer Clausula contida 'no presente TCT nao
prejudicara a validade das demais disposir;5es ora avenr;adas.

Fica eleito 0 foro da Comarca de Belem/PA para dirimir duvidas ou
litigios decorrentes deste TCT, com renUncia expressa de qualquer outr.o, por
mais privilegio que seja.

E por estarem de pleno acordo
(duas) vias deigual teor e forma, pant

Belem,08deabrilde2010c: " ,V'<)
!BAl PESSOA PICANc;O

ecretano de Estado de Meio Ambiente

?fJ1tJJ1Q. .
BRENDA BRITO DO CARMO

Secretana Executiva do IMAZON
TESTEMUNHAS:

NOME: C!IUA/!C NjIlftV(lC Ff,,1-tf fijo1de4

CPF: rfr· fi2 .fOt - (Jlf

"
NOME: ~iI' ,-L' ...) '1A/rt?· .- !2o..-J
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