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TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE, ENTRE

A PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAAPORIJPB E A EMPRESA PARAIBANA DE
PESQUISA, EXTENSÃO RURAL E
SI, CELEBRAM

REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA - EMPAER.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAOPOR/'IPB, com sede na Rua Salomão Veloso, inscrita

no

CNPJ No 08 865.644/0001-54, legalmente representada por seu PREFEITO MUNICIPAL Cristiano
Ferreira Monteiro, brasileiro, residente e domiciliado na av. Presidente Tancredo Neves, 55 - centro no
SSP/PB, CPF 908521.504 - 82, doravante-denominada de
Estado da Paraíba, RG 1648359
EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA, EXTENSAO RURAL E
CONCEDENTE
REGULARTZAçÃO FUND|ARIA. EMPAER, inscrita no CNPJ sob o no 33.820.78510001-06 com sede
na Rodovia BR-230, s/n, Parque Esperança, município de Cabedelo/PB - CEP 58.108-502, neste ato
representado pelo seu Presidente NIVALDO MORENO DE MAGALHÃES, inscrito no CPF n0
161 561 ,294-72, RG no 314.505 SSP-PB, residente e domiciliado à Rua Euclides Brandã0, n0 68,
Esperança/PB, CEP 58.'135-000, doravante denominada de ACORDANTE resolvem celebrar o

e a

-

presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA que será regido pelas seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
Constitui objeto do presente Termo de Cooperação Técnica, o estabelecimento de um processo de
cooperação interinstitucional, visando o fortalecimento da agricultura familiar, através da integração de
recursos tócnicos e materiais, podendo também ter apoio financeiro, objetivando a implementação e
promoção de Políticas e Programas Públicos, voltados ao Desenvolvimento Rural Sustentável por meio
de Assistência Técnica e Extensâo Rural no tvlunicípio.

CLAUSULA SEGUNDA. DA EXECUÇÃO

Para atingir o objeto pactuado, os partícipes obrigam-se a cumprir fielmente o presente Termo de
Cooperação com o seu Plano de Trabalho, o qual passa a integrar este termo.

CLAUSULA TERCEIRA. DA RESPONSABILIDADE DA EMPAER
a) Participar por convocação da CONCEDENTE na elaboração de Planos Diretores e/ou Planos Anuais
de Desenvolvimento Rural Sustentável IVunicipal;

b) Apresentar e discutir com a CONCEDENTE, os planos e atividades de assistência técnica

e

extensão rural no Município;

c) Executar o Plano de Trabalho, constante deste Termo de Cooperaçã0, responsabilizando-se pelo
cumprimento das metas existentes no mesmo, de acordo com a demanda da CONCEDENTE;
1.

*

d) Assessoramento à Administração tVunicipal, quando da necessidade de execução das atividades do
meio rural, desde que previamente solicitadas e respeitadas as condições para tal atendimento, bem
como a promoção de articulaçoes entre orgãos prestadores de serviço agrícola, no lVunicípio;
e) Apresentar relatorio anual a CONCEDENTE, referente às atividades executadas em cumprimento do
presente Termo de Cooperação Técnica;

í) Para execução das atividades previstas neste Termo. cabe ainda a EMPAER dispor de recursos
humanos constantes no Anexo lle do(s) veículo(s), Carro Fiat Uno_indispensável(is) à execução das
açoes e atividades constantes do Plano de Trabalho
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CLAUSULA QUARTA

-

DA RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA

a) Convocar a ACORDANTE para participar da discussão e elaboraçã0, de Planos Diretores e/ou
Planos Anuais de Desenvolvimento Rural Sustentável do lvlunicÍpio;

b) Provocar através de solicitação o

da ACORDANTE, em

assuntos
relacionados ao meio rural do Ir/unicípio previamente planejados com a participação da mesma;

assessoramento técnico

c) A CONCEDENTE poderá subsidiar a ACORDANTE com os meios materiais e humanos necessários

execução das atividades previstas neste Termo de Cooperaçã0, tais como: pessoal de apoio,
raterial de expediente, veículos combustivel manutenção de veículo, aluguel, acesso a internet, entre
out'os que se façam indispensáveis a consecução de seu objeto.

a

CLAUSULA QUINTA

- DOS RECURSOS

FINANCEIROS

Neste Termo de Cooperação Tecnica não há previsão de transferência de recursos financeiros.

CLAUSULA SEXTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS
Os recursos prevlstos na Cláusula Quarta, c, caso necessários, serão liberados em conformidade com
a necessidade e a execução do objeto do presente Termo de Cooperaçã0.

CLAUSULA

A

SÉrtUl - DA UTILIZAÇÃO DE PESSOAL

de pessoal, porventura disponibilizados pela

CONCEDENTE, conforme
para
a execução do objeto deste Termo de
mencionada na Cláusula Quarta, c, que se fizer necessária
Cooperação Técnica, não configurará vínculo empregatício de qualquer natureza, nem gerará

utilização temporária

qualquer tipo de obrigação trabalhista ou previdenciária para a ACORDANTE, sendo esta única e
exclusivamente da CONCEDENTE.

CLAUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃo

O acompanhamento da execuçâo deste Termo de Cooperação Técnica será realizado por meio da
CONCEDENTE, e terá a finalidade de verificar o cumprimento do objeto desteTermoeacorreta
aplicação dos recursos porventura concedidos
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E PRORROGAçÃo
CLAUSULA NONA' DA uGÊNCtA
e terá vigência
na data de sua assinatura
Tecnica entrará em vigor
cooperação
de
Termo
o presente
p'uog'do por anuência das partes'
até31t121202+,

pooenãáLi

por quarquer outro motivo
a vigência.deste Termo,
oficio'
prorrogar-se-á.,
de
será limitada
PARAGRAFO UNTGO:
de traúatho, cuja prorrogação
õrãno
inicio
õ
oue oorventura venha atrasar
o atraso'
que
constituiu
período em

or.*uçrtio

;;;;;t

DA DENÚNCIA OU RESCISAO
das
ou denunciado por qualquer
podera
Tecnica
Cooperaçáo
de
?:lJ::::*ido
cláusulas'
suas
qu'itquer'de'
O presente Termo
em caso de inobservânc]ã ãá
(ttint') dias' sem prejuizo
partes, em conjunto o, uofrOrinente,
por escrito' no p.à'o àt ào
pr.rr,
comunicação

CLAUSULA DÉCIMA

-

hipotese em que ,.r, t it,
até a data da denÚncia'
das obrigações assumidas

DAS ALTERAçOES
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA'
a quarquer época de
Técnica poderá ser modificado
cooperação
de
Termo
o objeto do presente
pades' mediante Termo Aditivo'
comum acordo entre as
presente termo se'
uniraterarmente
arterar
poderá
ACORDANTE
o qual
PARAGRAFO UNrco: A
aüúuivet a sua responsabilidade'
justificadamente,
que respeitado o prazo de vigência
ütã;
do
venha a obstacuttzar a execuçao

o

Íicarc;ü;rd. o.
'*olliiil;.1â
obietJütilU;;;

instituiCc ao nnesmo

DOS BENS REMANESCENTES
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA'
bem como
presente Termo de cOOperação'
do
restarem
pwentura^
que

os bens remanescentes,
aqueles que já ro*p*"il'oiuíiilo,io

oa

lcônolNTE

continuarão integrando-o'

FISCALIZAÇÃO

DA
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA'
- ^ I^
rnterno a.s quars
Externo e
sistemas_de__controre
dos
servidores
de
a
acesso
rivre
o
e
Fica permitido
"ánio
à ÀcoRDANTE, a quarquer tempo
de
'ugar'
que em missão
estejam subordinado,
iÀstrumenü óà.iuroo, desde
;
oiretamenie-;
reracionados
fatos
e
todos os atos

.

,"óõiiioeNü"..r.

i[.áii.çaà,

a'
inspeçã0, diligência ou auditori

ano da

0

caso,
laudos,
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cLAUSULA oÉcrun eurNTA

- DA puBLrcrDADE

A necessária publicidade, a ser devidamente atribuída ao presente instrumento, será de

exclusiva

responsabilidade da Prefeitura.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA. DO FORO

Fica eleito o foro da comarca da CONCEDENTE, para dirimir quaisquer questÕes advindas deste
Termo de Cooperação Técnica que não puderem ser solucionados amigavelmente pelas partes
Acordantes.

E, por estarem justos e acertados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e
forma, sendo cada uma com 04 (quatro) laudas, para um só efeito, perante as testemunhas que
seguem a tudo presentes.

Caaporã

tPB,4J- de

t-r**ço

de

2021

MONTEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
FE

EMPAER

TESTEMUNHAS:

1

2)

CPF
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ANEXO I
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1.

reto

Dados Cadastrais:

no

CNPJ:

rg áolEntidad e Concede:
P REF TU RA MU NI C P AL D E CAAPORÃ.

I

Endereço.
Rua Salomão Veloso
Cidade.
CAAPORÃ

08.865.644/0001-54

UF:

CEP:

PB

580326000

CPF: 908.521 .504 - 82

Nome do ResPonsável GRI STIANO FERREIRA MONTEIRO

Função
GESTO

Cargo

RG.1648359

PÚBLIC
cEP. 580326000

MUNICIPAL

Endereço: Av. Presidente Tan credo Neves 55, Centro

2.

Telefone.
3286-í 050

Outros

CNPJ
33.820.785/0001-06

rgão/Entidade Acordante:
EMPRESA PARAIBANA D E PESQUISA, EXTENSÃO RURRI E
FUNDIÁRIA - EMPAER
REGU
.- úLU

-

RODOVIA B

SN PARQUE ESPERAN
UF

:ABEDELO

',--=::

CPF

?esPonsável

r. 'vÂ-DO MORENO DE MAGALHAES
3í4,505 SSP/PB

i

-a

161.561.294-72

E,.l

c

3.

id

es Brandã

Diretor Presidente da EMPAER
no 68

Matrícula

Função

Cargo

RG

Telefone
(83) 3218 8100

CEP
58.108.502

PB

Extensionista Rural

I

0904-1

CEP
58.135-000

-PB

do Atendimento

Título do Projeto (Prog rama/Ação)

Sistema de Cooperação Mútua para garantir

PerÍodo de Exec
a

Assistência Técnica e Extensão Rural no Município de
caaporã.- t"3

lnício
Fev12021

Término
31t1212024

Identificação dos Serviços
(ATER) no
Sistema de Cooperaçãc Mútua para garantir a Assistência Técnica e Extensão Rural
através da
Sustentável
Rural
pB
para
Desenvolvimento
o
objetivando contribuir
Município de Caaporã assessoramento
com
organizações,
suas
e
prestação de serviços de ATER para famÍlias agricultoras
Públicos'
iecnicó na perspeciiva de implementação e ampÍação do acesso a Políticas e Programas

Justificativa da ProPosição
As políticas e programas Públicos numa perspectiva de transformação social, ambiental e econÔmica
do público partícúe das mesmas, de um modo geral, requerem a articulação entre os Entes
Rural
Federativos. Gonsiderando ainda que as açÕes voltadas a Promoção do Desenvolvimento
leque
crescente
um
a
aliado
Familiar,
Sustentável, com inclusão social e fortaleciménto da Agricultura
de políticas e programas, exigindo necessariamente quãlificação do atendimento à Agriculturlftli!i{
no Município. Nesie sentido, justifica-se a formalização deste-Termo de Cooperação entre a EMPAER
e Governo MuniciPal.
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4.

Metas EMPAER

Descrição das Ações Pactuadas

/

o

Emissão de DAPs;

o

ATER a Agricultores/as Familiares, com atenção ao envolvimento de Mulheres e Jovens, numa
perspectiva de organização da produção para comercializaçáo',

r

Auxiliar a preparação e acompanhamento técnico das Safras Agrícolas;

o

Acompanhamento técnico das Criaçoes de Animais da Agricultura Familiar;

.

Assessoramento Técnico ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável

-

CMDRS e

suas Associaçoes;

o

Assessoramento Técnico para rmp ementação do PNAE (em caso de aplicação) no município;

. f aboraÇão

de Projetos PRONAFs COOPERAR e Empreender ParaÍba;

. l: aborar na Elaboração de Plano de Desenvolvimento RuralSustentável no MunicÍpio;
, )'.*1,s. e articular capacitaÇôes as FamÍlias, em temáticas de interesse da Agricultura Familiar;
. -: . - .' e mobilização açóes relacionadas a Defesa Sanitária Agropecuária,
t -: .- 3' . -có izar açoes relacionadas a ampliaçáo e qualificaçáo do Acesso a Políticas e Programas
:*: ::s .3:alos a Agricultura Familiar.

de Beneficiários

5

Especificação dos beneficiários

Agricultores Familiares

::

Direto

Beneficiários
lndireto

Total

lv'lunicípio de Caaporã.-BrÂ
180

540

360

2
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caaporã - PB, destinará
6. Durante o período vigente do Termo de cooperação T_ecnica, a Prefeitura Municipal de
segunda do Termo
os recursos descritol abaixo com programaçao fuensAL em consonância com a clausula
de Cooperação Técnica.

/

DI

MENSAL

ESEL

J.

Mês

4,E

Mês
Mês

5
6

lnternet
iente
Materlais de
7.Serv dor de
3 S:-. :o' Administrativo

VALOR

uNlrÁRo

(R$)

VALOR

rorAL

(R$)

30

Litro
Litro
Mês

I Combustível GASOLINA
2. CombustÍvel
2. Al

QUANT.

UNID

DE DESPESA/PREFEITURA

DESCRI

Und
Und
Und

Gerais

VALOR TOTAL DE RECURSOS

7.
\,a

Declaração de AdimPlência

para os
de representante legal da concede nte, declaro, Para fins de prova junto a (ao) EMPAER,
scb as penas da Lei, que inexiste qu alquer débito em mora ou situação de inadimplência com o

r-a :ade

e'3:rs e

Tesc.ro Estadual ou qualquer orgão ou entidade da Administração Pública Estadual.
Pede Deferimento

/PB,

IL

de 2021

oe ç.i**êÇCI

O FERREIRA MONTEIRO
MUNICIPAL

PREFEITO

8.

Aprovação pelo Acordante

Aprovado.

CABEDELO/PB,

dC

de 2021
!

r Presidente
EMPAER

J

