
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO

GABINETE DA PREFEITA

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
QUE ENTRE Sf CELEBRAM A FUNDAÇÃO
VIVER, PRUDUZIR E PRESERVAR - FVPP, E A
PREFEITURA DE BRASIL NOVO - PARÁ,
VISANDO À PROMOÇÃO DA
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA.

Peio presente instrumento, A Fundação Viver Produzir e Preservar -

F.V.P.P, entidade civil, sem fins lucrativos, de Trabalhadores e

Trabalhadoras Rurais e Urbanos, através da sua Diretoria, com sede

na Cidade de Ailamira, do Estado do Pará, localizada na Rua

Anchieta n° 2092- Bairro Perpetuo Socorro, CEP-Ó8371-272, inscrita nu

CNPJ: 34.887.828/0001-25, neste aio representada pela

Coordenadora Geral, a Senhora António Pereira Martins, brasileira,

união estável, inscrita no CPF n° 511.427.672-72 e no RG n° 3192654,

Rua Luis Coufinho, l HO, Cidade de Alfamira, do Estado do Pará, -

Bairro Brasília. CEP-68.375-090, e de outro lado, a Prefeitura Municipal

de Brasil Novo, pessoa jurídica de direito público interno, Estado do

Pará, localizada na Avenida Castelo Branco, n° 821, Bairro Centro,

CEP - 68.148-000, inscrita no CNPJ; 34.887.950/0001-00, neste ato

representada pela Piefeita, a Senhora Marina Ramos Sperotio,

brasileira, casada, portadora do RG n° 3450535-SSP/PA, e do CPF n°

392.086.042-87, residente à Av. Castelo Branco, n° 540 Altos, Bairro

Centro, Brasil Novo/Pá, CEP 68.148-000.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente instrumento tem como objeío, estabelecer a

cooperação entre os partícipes, visando a realização de ações

conjuntas definidas à promoção e ao apoio à Regularização
/ /

Fundiária Urbana no município de Brasil Novo. -ff~*
-mMuP
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CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES

2.1 - COMPETE CONJUN1AMENTE AOS PARTÍCIPES:

2 . 1 . 1 - Desenvolver e aprovar os procedimentos técnicos e

operacionais necessários à implementação do ACT;

2.1.2 - Promover intercâmbio de informações, documentos e apoio

técnicos institucionais necessários à implementação do ACT;

2.1.3-Acompanhar e avaliar os resultados alcançados nas atividades

programadas, visando à sua otimização ou adequação, quando

necessário; e conduzir todas as atividades com eficiência e dentro

das práticas administrativas.

2.2 - COMPETE A FUNDAÇÃO VIVER, PRODUZIR E PRESERVAR - FVPP:

2.2. l - Através do projeto Apoío às Ações de Regularização Fundiária

e Ambiental ria Região da Transamazônica e Xingu - Etapa II,

Fornecer pessoal e apoio logístico para a realização das atividades

de Regularização Fundiária de Imóvel Urbano na vila Carlos Pena

Filho - km 40 no município de Brasil Novo,

2.2.2. Apoio com a equipe técnica nos serviços de

georreferenciamento e os Cadastros dos imóveis Urbanos na vila

Carlos Pena Filho - km 40,

2.2.3 - Informar previamente a Prefeitura de Brasil Novo, a
r?
-j programação das atividades de Regularização Fundiária Urbana,

s decorrentes de ações da força-tarefa.

?- 2.2.4 - Entregai os processos ao setor de CCIR, da Secretaria

Municipal de Agricultura e Mineração da Prefeitura Municipal de

Brasil Novo.
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3.3 - COMPETE A PREFEITURA DE BRASIL NOVO:

3.3.1 - Divulgar e prestar informações à população, a respeito do

trabalho da FVPP, referente os serviços de georreferenciamento e os

Cadastros dos Imóveis Urbanos na Vila Carlos Pena Filho - km 40.

3.3.2 - Acompanhai os serviços de georreferenciamento e os

Cadastros cios imóveis Urbanos na vila Carlos Pena Filho - km 40,

executado pela equipe técnica da FVPP.

3.3.3 - Receber os processos de georrefereciamento dos Imóveis

Urbanos da Vila e realizar o processo de Titularização destes imóveis

e reaizar a Entrega deles no final dos serviços da equipe técnica da

FVPP.

CLÁUSULA TERCEIRA - EXECUÇÃO

Para a execução das competências estabelecidas, será elaborado

pelos partícipes, se necessário, um plano de trabalho, que fará par to

integrante deste acordo, independentemente de transcrição.

Parágrafo Primeiro. As partes responsabilizar-se-ão por todos os

encargos de natureza trabalhista previdenctária, social, fiscal,

comercial tributária e extraordinária, decorrentes dos recursos

humanos utilizados nos tiabalhos necessários à execução do presente

instrumento.

Parágrafo Segundo. Cabe as pai fés bupeivibionoi e coordenai, no sou

âmbito do atribuições, as acòes que assegurem a implementação

satisfatória do objeto deste acordo, podendo adotar medidas

necessárias à carreta execução deste insliumento.
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CLÁSULA QUARTA - DOS RECURSOS

O presente acordo não envolve e não obriga a transferência de

recursos financeiros, ficando as despesas decorrentes das atividades

pactuadas por conta do respectivo orçamento do projeto FVPP, de

acordo com as obrigações assumidas pelos partícipes, conforme

especificado na Cláusula Segunda deste Acordo.

Parágrafo Único. Fica estabelecido que o surgimento de atividades

que requeiram repasse de recursos, de um partícipe ao outro,

implicará na elaboração de ajuste em instrumento específico, a ser

aprovado pelos signatários, com participação bilateral ou

mulfilateral, conforme o caso, observada a legislação em vigor e o

trâmite correspondente.

CLÁSULA QUINTA - VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente ACT é de l (um) ano, contados a

pai tir da data de sua assinatura, podundo ser prorrogado de cai num

acordo entre os partícipes, mediante termo aditivo,

CLÁSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO

As condições estabelecidas rio ACT poderão ser a ferodas, no todo

ou em pai lês, por meio da celebração de termos aditivos.

r!

CLÁSULA SÉTIMA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

Este acordo poderá ser denunciado a qualquer tempo, por

manifestação dos participes, mediante notificação por meio de

escrita, com antecedência de 60 (sessenta) dias da data em que
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pretendam serem encerradas as obrigações assumidas por esta

avença, ou ainda ser lescindido nas seguintes hipóteses:

I - quando ocorrer a inadimplemento de qualquer de suas cláusulas

e condições, mediante notificação prévia entre os participes;

II - quando sobrevier fato ou disposição que o torno impraticável; ou

III - quando ocorrer a interrupção das atividades sem a devida

justificativa caso o presente Acordo de Cooperação Técnica venha

a ser denunciado, rescindindo-as os partícipes, firmarão Termo de

Encerramento, mantendo as obrigações assumidas até a quitação

total das pendências remanescentes.

CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

A Fundação Viver, Produzir e Preservar - FVPP, providencia o registro

no cartório e a publicação deste acordo, Através do seu Site, que é

condição indispensável para sua eíic.ácia, partir da sua assinatura.

E, por estarem assim justos e acordados com as condições e cláusulas

estabelecidas, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável

cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido c

achado conforme, foi lavrado em 3 ( t r ê s ) vias de igual teor e forma,

para um só efeito, que vão assinadas, para que produza seus jurídicos

e legais efeitos.

Avenida Castelo Branco. 821, Centro - Brasil Novo -- PA
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Brasil Novo, Pofá 01 de Junho de 201 ó

António Pereira Martins
Cooídenadora Geral da FVPP

Marina Ramos Speroíto
Prefeita de Brasil Novo

Testemunhas:

11. / '
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Pelo presente instrumento. A F.V.P. P, entidade civil, sern fins
lucrativo, de Trabalhadores e Trabalhadoras rurais e Urbano, através
da sua Diretoria, com sede na Cidade de Altamira, do Estado do
Pará, localizado nu Rua Anchivta. n" 2092- Bairro Perpetuo Socorro.
CI-:P-6X371-272 inscrito no CNPJ: 34.887.828/0001-25 neste ato
representado pelo Coordenador Geral Sr. João Bafista Uchoa Pereira,
CPF: 414.826.972-20, RG: 2216436 SSP/PA, Rua , Cidade de
Altamira, do Estado do Pará, - Bairro o. CEP-6837Q-000, Brasileiro,
Casado, doravante denominada simplesmente por CEDENTE, e de
outro lado, A Prefeitura Municipal de Brasil Novo, Estado do Pará,
localizado na Avenida Castelo Branco n° 821 Bairro Centro. CEP -
68.148-000 inscrito no CN1M: 34.887.950/0001-00, neste ato
representada pela Prefeita a Senhora. Marina Ramos Sperotto,
CPF:392.086.642-87 RG:34.505-35 SSIVPA, Avenida Castelo Branco,
n° 1.186 cidade de Brasil Novo, listado do Pará, - Bairro centro CLP -
68.371-000, Brasileira Casada?.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBLKTO
O presente instrumento tem como objeto estabelecer a cooperação entre os
participes visando à reali/ação do ações conjuntas definidas à promoção e ao
apoio à regularização fundiário imóvel Urbano no município de Brasil Novo.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES

2.1 - COMPETE CONJUNTAMENTE AOS PARTÍCIPES:
2.1.1 - Desenvolver e aprovar os procedimentos técnicos e operacionais

necessários à implementação do ACT;
2.1.2 - Promover intercâmbio de informações, documentos e apoio técnicos
institucionais necessários à irnplemenlaçào tio ACT;

2.1.3 - Acompanha e avaliar os resultados alcançados nas atividades
programadas, visando à sua otimi/ação ou adequação, quando necessário; e
conduzir todas as atividades com eficiência e dentro das práticas
administrativas.

2.2 - COMPETE A FUNDAÇÃO VIVER, PRODUZIR E PRESERVAR - FVPP:
2.2.1 - Através do projeto Apoio às ações de Regularização Fundiária e

Ambiental na Região tia Transama/ônira e Xingu - Klapa U, Fornecer pessoal e
apoio logístico para a rualr/acão das alividades de- ivgularr/.açáo fundiária imóveis
Urbanos na vila Carlos Pena Filho - km -IO no município de íirasil Novo .



2.2.2 Apoio com a equipe técnica nos serviços de georrcferenciamcnto e os
cadastros dos imóveis Urbanos na vila Carlos Pena Filho - km 40.

2.2.3 - Informa previamente á Prefeitura de Altamira a programação das
atividades de regularização fundiária Urbana decorrentes de ações da força -
tarefa.
2.2.4 - Entregar os processos ao setor de terra da prefeitura.

3.3 - COMPETE A PREFEITURA DE BRASIL NOVO:
3.3.1 - Divulgar e prestar informação à população a respeito do trabalho da
FVPP, referente o serviços de georreferenciamento e os cadastros dos imóveis
Urbanos na Vila Carlos Pena Filho - km 40.

3.3.2 - Acompanhar os serviços de georreferenciamento e os cadastros dos
imóveis Urbanos na vila Carlos Pena Filho - km 40, executado peia equipe
técnica da FVPP.
3.3.3 - Recebe os processo de georrefereciamento dos imóveis Urbanos da Vila
e realizar o processo de tituiarização destes imóveis e realizar a entrega deles
no final dos serviços da equipe técnica da FVPP.

CLÁUSULA TERCEIRA - EXECUÇÃO
Para a execução das competências estabelecidas, será elaborado pelos
participes, se necessário, um plano de trabalho que fará parte integrante deste
acordo, independentemente de transcrição.

Parágrafo Primeiro. As partes responsabilizar-se-ão por todos os encargos de
natureza trabalhista previdenciária, social, fiscal, comercial, tributária e
extraordinária, decorrentes dos recursos humanos utilizados nos trabalhos
necessários à execução do presente instrumento.

Parágrafo Segundo. Cabe ás partes supervisionar e coordenar, no seu âmbito
de atribuições, as ações que assegurem a implementação satisfatória do objeto
deste acordo, podendo adotar medidas necessárias à correte execução deste
instrumento.

CLÁSULA QUARTA - DOS RECURSOS
O presente acordo não envolve e não obriga a transferência de recursos
financeiros, ficando as despesas decorrentes das atividades pactuadas por
conta do respectivo orçamento do projeto FVPP, de acordo com as obrigações
assumidas pelos participes, conforme especificado na Cláusula Segunda deste
Acordo.

Parágrafo Único. Fica estabelecido que o surgimento de atividades que
requeiram repasse de recursos, de um participe ao outro, implicará na
elaboração de ajuste em instrumento especifico, a ser aprovado pelos
signatários, com participação bilateral ou rnultilaterai, conforme o caso,
observada a legislação em vigor e o trâmite correspondente.



CLÁSULA QUINTA - VIGÊNCIA
O prazo de vigência do presente ACT é de l (um) ano, contados a partir da data
de sua assinatura, podendo ser prorrogado de comum acordo entre os
participes, mediante termo aditivo.

CLÁSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO
As condições estabelecidas no ACT poderão ser alteradas, no todo ou em
partes, por meio da celebração de termos aditivos.

CLÁSULA SÉTIMA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO
Este acordo poderá ser denunciado a qua lquer tempo, por manifestação dos
participes, mediante notificação por meio de escrita, com antecedência de 60
(sessenta) dias da data em que pretendam serem encerradas as obrigações
assumidas por esta avença, ou ainda ser rescindido nas seguintes hipóteses:
I - quando ocorrer a ínadimpiemento de qualquer de suas cláusulas e
condições, mediante notificação prévia entre os participes;
II - quando sobrevier fato ou disposição que o terne impraticável; ou
I I I - quando ocorrer a interrupção das arividades sem a devida jus t i f i ca t iva
caso o presente Acordo de Cooperação Técnica venha a ser denunciado as
rescindido, os participes firmarão termo de encerramento, mantendo as
obrigações assumidas até a quitação total das pendências remanescentes.

CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO
A Fundação Viver, Produzir e Preservar - FVPP providência o registro no
cartório e a publicação deste acordo, Através do seu Site, que é condição
indispensável para sua eficácia, partir da sua assinatura.

E, por estarem assim juntos e acordados com as condições e cláusulas
estabelecidas, os participes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento
dos termos do presente instrumento, o qual lide e achado conforme, foi
lavrado em 3 (três ) vias de igual teor e forma, para um só efeito, que vão
assinadas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Altamira Pará, 27 de Abri! de 2016

João Batista Uchoa Pereira
Coordenador Geral da FVPP

Testemunhas:

Marina Ramos Sperotlo
Prefeita de Brasil Novo

Nome;
CPF;

Nome;
CPF;


