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TERMO DE COOPERAQAO TECNICA QUE ENTRE SI

CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU E 0

INSTITUTO DO HOMEM E MEIO AMBIENTE DA

AMAZONIA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU, doravante denominada PREFEITURA, inscrita

no CNPJ sob 0 nO05.105.135/0001-35, com sede na Prat;a Jarbas Passarinho, nO100,

Moju/PA, neste ate representada por seu Prefeito IRAN ATAIDE DE LIMA, brasileiro,

portador da cedula de identidade nO1532634 Policia Civil/PA, inscrito no CPF/MF sob 0

nO154.210.312-68, residente e domiciliado em Moju/PA, e 0 INSTITUTO DO HOMEM E

DO MEIO AMBIENTE DA AMAZONIA, associat;ao sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ

sob 0 nO34.891.085/0001-67, com sede na Rua Domingos Marreiros, nO2020, Bairro de

Fatima, Belem-Para, doravante denominado IMAZON, neste ate representado por sua

Secretaria Executiva BRENDA BRITO DO CARMO, brasileira, casada, advogada,

portadora da carteira de identidade nO 3511199 Segup/PA, inscrita no CPF/MF nO

517.075.782-49, residente e domiciliada na Passagem do Arame, nO229, apto 1002, na

cidade de Belem/PA, RESOLVEM celebrar 0 presente Termo de Cooperat;ao Tecnica,

observando-se as c1ausulas e condit;oes seguintes:

o presente Termo de Cooperat;ao Tecnica (TCT) tem por objetivo implementar at;oes

em parceria no intuito de promover 0 fortalecim estao ambiental em Moju.
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1- Constituem obrigac;oes da Prefeitura:

a. Designar equipe para acompanhar as atividades desenvolvidas no ambito deste

TCT, especialmente para acompanhar e apoiar as ac;oes de mapeamento

participativo de imoveis no municipio;

b. Designar dois funcionarios para receber treinamentos oferecidos pelo Imazon

em sensoriamento remoto, georreferenciamento, monitoramento e gestao

ambiental, uso de GPS, leitura e interpretac;ao de mapas e mapeamento

participativo.

c. Indicar dois participantes da sociedade civil local para receber treinamentos

oferecidos pelo Imazon em sensoriamento remoto, georreferenciamento,

monitoramento e gestao ambiental, usa de GPS, leitura e interpretac;ao de

mapas e mapeamento participativo.

11- Constituem obrigac;oes do Imazon:

a. Designar representantes para contato nas ac;oes desenvolvidas no ambito deste

TCT;

b. Oferecer treinamento sem custos para a Prefeitura para dois funcionarios e dois

integrantes da sociedade civil local nos seguintes temas: sensoriamento remoto,

georreferenciamento, monitoramento e gestao ambiental, usa de GPS, leitura e

interpretac;ao de mapas e mapeamento participativo.

c. Enviar aos representantes indicados pela Prefeitura relatorios mensais de

monitoramento da cobertura florestal do municipio

Para cumprir os objetivos delineados neste TCT, sera desenvolvido um Plano de

Trabalho contendo os mecanismos de implementac;ao,
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acordados entre as Partes. Esse plano devera ser estruturado em ate 60 (sessenta)

dias ap6s a assinatura deste TCT.

Para cumprir as atividades detalhadas neste TCT, as Partes poderao assinar term os

aditivos a este nos quais poderao ser definidas novas responsabilidades de cada uma

das Partes. Tais termos aditivos serao incorporados ao presente TCT e serao

considerados como parte integral do mesmo.

CLAuSULA QUINTA - DO INTERCAMBIO DE INFORMAc;OES E DO USO DE

PROP~EDADEINTELECTUAL

I. As Partes poderao produzir documentos, relat6rios, estudos, e mapas, assim

como produtos especificos (denominados "Obras") usando informa90es dos

bancos de dados criados ou produzidos atraves dos esfor90s individuais ou

coletivos das Partes 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 de propriedade intelectual pertencerao a ambas as Partes.

III. Nenhuma das Partes publicara ou distribuira os resultados das Obras

elaboradas conjuntamente sem 0 consentimento previa da outra, nem sem

reconhecer na publica9ao a participa9ao da outra Parte.

IV. Os nomes e logotipos das Partes sac marcas registradas e, como tais, nao

podem ser utilizadas para nenhum proR' terno sem a previa autoriza9ao

por escrito de seus proprietarios.
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o presente TCT vigorara por 03 (tres) anos, a contar da data de sua assinatura,

podendo ser:

I. Prorrogado e/ou alterado, mediante lavratura de termo aditivo firmado pelas

Partes antes de seu termino.

II. Rescindido, por solicitac;ao de qualquer uma das Partes, mediante entrega de

notificac;ao da intenc;ao de rescindir, com 30 (trinta) dias de antecedencia, e

anuencia da outra Parte.

o presente TCT nao preve a transferencia de recursos financeiros entre os participes,

cabendo a cada Parte aplicar seus pr6prios recursos, ou aqueles obtidos em outras

fontes, para 0 cumprimento deste instrumento.

Sub-clausula (mica. No caso de atividades que venham a requerer transferencia de

recursos financeiros entre as Partes, a ac;ao e 0 repasse de recursos deverao ser

oficializados atraves de outro instrumento criado especificamente para este fim.

Os vinculos juridicos, financeiros e outros de qualquer natureza assumidos

singularmente por qualquer uma das Partes sac de sua exclusiva responsabilidade, nao

se comunicando a titulo de solidariedade ou subsidiariamente a outra Parte, sob

qualquer pretexto ou fundamento.
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o profissional que atuara em atividades decorrentes da execuc;ao deste TCT a cargo

dos participes, na condic;ao de seNidor, empregado, aut6nomo, empreiteiro ou a

qualquer titulo, nao tera nenhuma vinculac;ao ou direito em relac;ao a outra Parte,

ficando a cargo exclusivo da respectiva Parte contratante a integral responsabilidade

quanta a seus direitos, incluindo trabalhistas e previdenciarios, inexistindo qualquer

solidariedade ou subsidiariedade entre os participes.

CLAuSULA DECIMA - DA RESPONSABILIDADE

Cada parte devera ser unicamente responsavel pelo pagamento de todas as ac;6es

judiciais por perdas, dano contra direitos pessoais de um individuo, morte, dano

patrimonial ou outro dano que resulte de qualquer ac;ao ou amissae de seus prepostos

ou agentes em relac;ao ao cumprimento deste TCT.

As Partes nao formalizarao nenhum contrato de sociedade, empresa conjunta ou outro

neg6cio similar, nem e intenc;ao das Partes a formalizac;ao de uma empresa comercial.

Nenhuma das Partes se referira ou tratara os termos desta cooperac;ao como uma

sociedade comercial ou tomara nenhuma ac;ao congruente com tal intenc;ao.

Durante a vigencia do presente TCT, as Partes poderao, mediante solicitac;ao previa, ter

acesso a materiais, dados, estrategias, sistemas ou outras informac;6es de use

exclusivamente interno relacionados a outra Parte e a seus programas. Tais

informac;6es nao serao utilizadas, publicadas ou divulgadas para qualquer pessoa fisica

ou juridica, de qualquer maneira ou para qualquer finalidade, salvo mediante 0

consentimento previa e por escrito da outra Parte, consentimento esse que podera ser

negado pela respectiva Parte a seu exclusivo c . erio.
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o presente TCT nao impede que as Partes estabeler;am acordos, convemios e/ou

contratos similares com outras pessoas fisicas ou juridicas, bem como agencias e

organizar;oes publicas ou privadas. As Partes reconhecem a importancia de

continuarem cooperando e trabalhando com outros parceiros em programas de

interesse mutuo, podendo, por meio de documento escrito assinado pelas Partes,

convidar outros parceiros a participar das atividades executadas sob 0 presente TCT.

E vedado as Partes ceder ou transferir 0 presente TCT, salvo mediante 0 consentimento

previa e por escrito da outra Parte.

As Partes observarao todas as leis e regulamentos aplicaveis durante a realizar;ao das

atividades executadas nos termos do presente TCT.

A invalidade de qualquer c1ausula contida no presente TCT nao prejudicara a validade

das demais disposir;oes 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 ou ais privilegio que seja.



~.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOm

Poder Executivo

E por estarem de pieno acordo, firmam 0 presente instrumento em 02 (duas) vias de

igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo.

~.

Secreta ria Executiva
Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazonia

NOME: {,~l\J\(R. ~\ I
CPF: i ~~.,~q.'1\ c2,- 49


