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TERMO DE COOPERA<;AO TECNICA QUE ENTRE SI
CELEB RAM A EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E
EXTENSAO RURAL DO ESTADO DO PARA - EMATER-PARA E
o INSTITUTO DO HOMEM E MEIO AMBIENTE DA
AMAZONIA - IMAZON, CONFORME ESCOPO DE A<;OES
PREVISTAS NOS ESTATUTO DESTAS ENTIDADES.

Pelo presente a EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DO PARA
- EMATER-PARA, CNPJ W CNPJ: 05.402.797/0001-77 com sede na cidade de Marituba - Para, na
Rodovia BR 316 Km 12, bairro Centro, neste ato representada pelo seu Representante Legal, seu
Presidente 0 Sr. WILLIAMSON DO BRASIL DE SOUSA LIMA e 0 INSTITUTO DO HOMEM E MEIO
AMBIENTE DA AMAZONIA - IMAZON, CNPJ/MF NQ 34.891.085/0001-67, associa~ao sem fins
lucrativos, com sede na Rua Domingos Marreiros, 2020 (Altos), Bairro de Fatima, Belem/PA, neste
ato representado por sua Secreta ria Executiva BRENDA BRITO DO CARMO, formalizam projeto de
coopera~ao tecnica para a composi~ao de uma equipe de trabalho objetivando desenvolver a~6es
integradas no PROJETO PARAGOMINAS MUNIciPIO VERDE.

Constitui objeto do presente TERMO DE COOPERA<;AO TECNICA, a forma~ao de uma equipe de
trabalho para desenvolver a~6es integradas para a promo~ao de regulariza~ao ambiental dos
agricultores familiares enquadrados nos criterios da Lei 11.326, de 24 de julho de 2006,
prioritariamente atendidos pela EMATER-PARA, por meio da inser~ao dos mesmos no Cadastro
Ambiental Rural - CAR, da elabora~ao conjunta dos Pianos de Recupera~ao de Areas Degradadas -
PRAD's e da capacita~ao de agentes locais para uma melhor gestao e uso sustentavel do solo e dos
recursos naturais. Essas a~6es serao desenvolvidas no ambito do PROJETO PARAGOMINAS
MUNIciPIO VERDE, no municipio de Paragominas.

Fica entendido que 0 Cadastro Ambiental Rural-CAR e uma prerrogativa funcional da Secreta ria
de Estado de Meio Ambiente-SEMA, que por meio da Instru~ao Normativa nQ016, de 07 de agosto
de 2008, possibilitou a firma~ao de Coopera~ao Tecnica com a EMATER-PARA para proceder as
inscri~6es dos im6veis rurais com area nao superior a 04 (quatro) m6dulos no CAR e realizar os
procedimentos necessarios a sua realiza~ao/conclusao. 0 presente Convenio se efetivara no sentido
de potencializar e qualificar a a~ao das organiza~6es envolvidas no processo de ordenamento
ambiental no Estado do Para.



Para 0 alcance do objetivo do presente Termo, as partes concordam em atuar de forma
integrada para 0 alcance das seguintes metas:

I. Insen;:ao no CAR de todos os im6veis rurais de Paragominas dos agricultores familia res
enquadrados nos criterios da Lei 11.326, de 24 de julho de 2006.

II. Mapeamento participativo dos im6veis rurais, em regioes de comum interesse entre as
partes, e a elabora~ao de um diagn6stico atual do uso e cobertura f10restal dos mesmos,
identificando 0 remanescente florestal de cada im6vel (reserva legal e vegeta~ao primaria
ou secunda ria) e os principais sistemas produtivos pad roes de uso do solo.

III. Elabora~ao conjunta (partes e produtores familiares) dos pianos de adequa~ao ambiental
dos im6veis com passivos ambientais de acordo com 0 C6digo Florestal Brasileiro e
Legisla~ao Estadual.

IV. Treinamento de atores locais (lideran~as comunitarias, presidentes/coordenadores de
organiza~oes de base, tecnicos de entidades com atua~ao local etc.) em gestao ambiental e
uso de geotecnologias.

V. Treinamento de atores locais (lideran~as comunitarias, presidentes/coordenadores de
organiza~oes de base, tecnicos de entidades com atua~ao local etc.) em sistemas
alternativos de uso sustentavel do solo e dos recursos f1orestais.

VI. Disponibiliza~ao de mapas e dos bancos de dados primarios e secundarios referentes a
Paragominas e munidpios vizinhos para uso comum pelas partes.

cLAUSULA TERCEIRA - DAS AREAS DE ATUAy\O, OBRIGA(:CES E COMPETENCIAS DAS
ENTIDADES CONVENIADAS:

I. Realizar 0 Cadastro Ambiental Rural- CAR das propriedades dos agricultores enquadrados nos
criterios da Lei 11.326, de 24 de julho de 2006, em conformidade com 0 a Instru~ao Normativa
037/2010, de 02 de fevereiro de 2010, da Secreta ria de Estado de Meio Ambiente - SEMA;

II. Desenvolver ensaios de elabora~ao do CAR, do plano de recupera~ao de areas degradadas
(PRAD) e do licenciamento ambiental (LA), objetivando levantar custos, prazos, procedimentos
e estrategias de elabora~ao dos mesmos;

III. Vistoriar as areas objeto de registro, quando necessario, para conferencia e valida~ao dos
dados constantes do CAR;

IV. Designar um responsavel tecnico e um suplente para acompanhar as a~oes necessarias a
consecu~ao do objeto deste Termo e de seus desdobramentos;

V. Elaborar conjuntamente com 0 IMAZON 0 Plano de Trabalho para 0 detalhamento das
atividades;

VI. Realizar conjuntamente com 0 IMAZON vistorias em campo para os detalhamentos requeridos
no Plano de Trabalho;
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VII. Colaborar na atuac;:ao das equipes tecnicas na execuc;:ao dos trabalhos necessarios ao
cumprimento deste Termo;

VIII. Oferecer apoio logfstico conforme a sua disponibilidade e acordado no Plano de Trabalho.
IX. Apoiar 0 levantamento dos imoveis rurais, 0 diagnostico do uso e cobertura do solo e a

elaborac;:ao de pianos de recuperac;:ao de areas degradadas.
X. Compartilhar com as partes os bancos de dados primarios e secundarios disponfveis para 0

munidpio de Paragominas, inclusive em formate shape file.
XI. Mapear atores interessados no projeto e facilitar 0 estabelecimento de parcerias locais com os

produtores rurais, organizac;:6es sociais e produtivas, necessarias para 0 fiel cumprimento e
alcance dos objetivos estabelecidos neste Termo de Cooperac;:ao.

XII. Promover cursos para atores locais (Iideranc;:as comunitarias, presidentes/coordenadores de
organizac;:6es de base, tecnicos de entidades com atuac;:ao local etc.) em sistemas alternativos
de uso sustentavel do solo e dos recursos florestais.

I. Promover cursos de capacitac;:ao para os tecnicos da EMATER-PARA em geotecnologia aplicada
a elaborac;:ao do CAR (geoprocessamento, sensoriamento remoto e etc.);

II. Compartilhar experiencias e metodologias das atividades do Projeto Paragominas Munidpio
Verde;

III. Elaborar conjuntamente com a EMATER-PARA 0 Plano de Trabalho espedfico para 0

detalhamento das atividades;
IV. Realizar conjuntamente com a equipe da EMATER-PARA vistorias em campo para os

detalhamentos requeridos no Plano de Trabalho;
V. Disponibilizar apoio logfstico, material e tecnico conforme acordado no Plano de Trabalho.
VI. Liderar 0 mapeamento participativo dos imoveis rurais de Paragominas com areas ate

quatro modulos fiscais (220 hectares), consistindo em delimitac;:ao do polfgono do imovel e
diagnostico da cobertura florestal e uso do solo com base em interpretac;:ao de imagens de
sate lite de alta resoluc;:ao e em dados de campo, alem da obtenc;:ao de no mfnimo uma
coordenada geogrMica de localizac;:ao de cada imovel rural.

VII. Apoiar a elaborac;:ao dos pianos de recuperac;:ao de areas degradadas (PRADs).
VIII. Compartilhar com as partes os bancos de dados primarios e secundarios disponfveis para 0

munidpio de Paragominas, inclusive em formate shape file,
IX. Compartilhar com as partes imagens de sate lite de alta resoluc;:ao de acordo com termos do

contrato de compra das imagens pelo IMAZON.

I. E responsabilidade das entidades conveniadas neste Termo 0 planejamento conjunto das
atividades envolvendo 0 seu corpo tecnico de forma a obtenc;:ao de eficacia nas agendas de
trabalho e comunicac;:ao.

II. As entidades conveniadas neste Termo fornecerao apoio tecnico por meio de seus quadros na
realizac;:ao das atividades referidas no presente Termo.

III. as produtos de propriedade intelectual, relatorios, diagnosticos e outros serao
disponibilizados para a consulta publica, resguardados os creditos de elaborac;:ao.
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IV. As entidades conveniadas neste Termo elaborarao uma Iista do corpo tecnico que participara
das atividades previstas no convenio, especificando 0 volume de horas a ser disponibilizado,
detalhamento 0 qual sera objeto de aditivo a este Termo.

I - Para cumprir as metas delineadas neste Termo de Coopera~ao, sera desenvolvido um Plano
de Trabalho contendo os mecanismos de implementa~ao, objetivos, indicadores e custos, a
serem acordados entre as partes, que integram 0 presente Termo. Esse Plano devera ser
estruturado ate 60 (sessenta) dias ap6s a assinatura do presente Termo.

II - No Plano de Trabalho constarao efetivamente as propostas de implementa~ao dos acordos
firmados, a indica~ao das respeetivas fontes de financiamento para execu~ao do projeto,
assim como, 0 detalhamento das tarefas e responsabilidades da parceria para os anos
subseqUentes de execu~ao.

III - Aprovado formalmente pelos signatarios do presente Termo de Coopera~ao, cada Plano
Trabalho Anual sera anexado a este Termo.

Para cumprir as atividades detalhadas neste Termo e nos Pianos de Trabalho Anuais, as partes
poderao assinar termos aditivos a este Termo, nos quais poderao ser definidas novas metas e
responsabilidades de cada uma das partes. Tais Termos aditivos serao incorporados ao presente
Termo e serao considerados como enunciados que fazem parte integral do mesmo.

- As entidades conveniadas nao cobrarao valores de horas tecnicas para a realiza~ao das
atividades, entendendo que tais atividades encontram-se dentro de seu objetivo publico.

II - 0 presente Termo 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.

III - No caso de atividades que venham a requerer transferencia de recursos financeiros entre as
partes, a a~ao e 0 repasse de recursos deverao ser oficializados atraves de outro
instrumento, criado especificamente para este fim.

CLAUSULA OITAVA - DO INTERcAMBIO DE INFORMA~OES E usa DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL

I. As partes poderao produzir documentos, relat6rios, estudos e mapas, assim como produtos
especificos (denominados "Obras") usando informa~oes dos bancos de dados criados ou
produzidos atraves dos esfor~os individuais ou coletivos das partes com base no presente
Termo. Salvo se as partes tenham acordado de forma distinta, os direitos autorais e outros
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direitos de propriedade intelectual sobre quaisquer dessas Obras pertencerao a Parte que
elabore as mesmas.

II. Se as Obras forem elaboradas conjuntamente pelas partes, os direitos autorais e outros
direitos de propriedade intelectual pertencerao conjuntamente as partes.

III. Nenhuma das partes publicara ou distribuira os resultados das Obras elaboradas
conjuntamente sem 0 consentimento previa e 0 reconhecimento da participa~ao das demais
partes.

IV. Os nomes e logotipos das partes saD marcas registradas e como tais, nao podem ser utilizadas
para nenhum proposito externo sem a previa autoriza~ao expressa escrita de seus
proprietarios.

I. 0 presente Termo vigorara por 03 (tres) anos, a contar da data de sua assinatura, podendo
ser:

II. Prorrogado e/ou alterado, mediante lavratura de termo aditivo firmado pelas partes antes do
seu termino;

III. Qualquer das partes podera retirar-se do presente Termo, mediante entrega de notifica~ao as
outras partes, com 30 (trinta) dias de antecedencia.

Os vinculos juridicos, financeiros ou de qualquer natureza assumidos singularmente por
qualquer uma das partes saD de sua exclusiva responsabilidade, nao se comunicando a titulo de
solidariedade ou subsidiariamente a outra parte, sobre qualquer pretexto ou fundamento.

o profissional que atuara em atividades decorrentes da execu~ao deste Termo a cargo dos
participes, na condi~ao de servidor, empregado, autonomo, empreiteiro ou a qualquer outro titulo,
nao tera vincula~ao ou direito em rela~ao a outra Parte, ficando a cargo exclusivo da respectiva
Parte contratante a integral responsabilidade no que concerne aos seus direitos, mormente os
trabalhistas e previdenciarios, inexistindo qualquer solidariedade ou subsidiariedade entre os
Partici pes.

Cada Parte devera ser unicamente responsavel pelo pagamento de todas as a~5es judiciais por
perdas, danos contra os direitos pessoais de um individuo, morte, dano patrimonial ou outro dano,
que resulte de qualquer a~ao ou omissao de seus prepostos ou agentes em rela~ao ao cumprimento
deste Termo.



As partes nao formalizarao nenhum contrato de sociedade, empresa conjunta ou outro neg6cio
similar, nem e a inten~ao das partes formalizar uma empresa comercial. Nenhuma das partes se
referira ou tratara os termos desta coopera~ao como uma sociedade comercial ou tomara nenhuma
a~ao congruente com tal inten~ao.

Durante a vigen cia do presente Termo, as partes poderao, mediante solicita~ao preVia, ter
acesso a materia is, dados, estrategias, sistemas ou outras informa~oes de uso exclusivamente
interne relacionadas as outras partes e a seus programas. Tais informa~oes nao serao utilizadas,
publicadas ou divulgadas a qualquer pessoa f1sica ou juridica, de qualquer maneira ou para qualquer
finalidade, salvo mediante 0 consentimento previa e por escrito da Parte em questao,
consentimento esse que podera ser negado pela respectiva Parte a seu exclusivo criterio.

o presente Termo nao impede que as partes estabele~am acordos, convenios e/ou contratos
similares com outras pessoas fisicas ou juridicas, bem como agencias e organizac;: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 Termo.

E vedado as Partes ceder ou transferir 0 presente Termo, salvo mediante 0 consentimento
previa e por escrito das outras partes.

As Partes observarao todas as leis e regulamentos aplicaveis durante a realizac;:ao das atividades
executadas nos term os do presente Termo.

A invalidade de qualquer c1ausula contida no presente Termo nao prejudicara a validade das
demais disposi~oes ora aven~adas.

As Partes aqui concordam que na eventualidade de qualquer disputa entre as mesmas, estas
deverao primeiramente procurar resolver suas divergencias atraves de discussoes informais. Caso a



divergencia nao possa ser resolvida dentro de 60 dias consecutivos, as partes poderao reclamar seus
direitos nas formas previstas em lei.

Este Termo, incluindo os Termos Aditivos e Anexos, se houver, incorpora totalmente os
entendimentos entre as partes envolvidas. Nenhuma modifica~ao a este Termo tera efeito a menos
que seja assinada pelas partes.

o presente Termo de Coopera~ao Tecnica sera publicado no Diario Oficial do Estado pela
EMATER-PARA, no prazo legal.

Fica eleito 0 Foro da Comarca de Belem para dirimir toda e qualquer questao que advir do
presente TERMO DE COOPERAtAO TECNICA, com a renuncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que 0 seja.

E por estarem de acordo, assinam este Instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma,
na presen~a de duas testemunhas que tambem 0 subscrevem.

1- _

Nome

2 - _
Nome


