PREFEITURA DE SAO LUIS
INSTITUTO MUNICIPAL DA PAISAGEM URBANA - IMPUR

EDITAL N” 001/2021/IMPUR

O PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DA PAISAGEM URBANA, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES, CONFERIDAS PELA LEI MUNICIPAL N" 4.127/2002,
LEI MUNICIPAL N° 4.499/2005 E DECRETO MUNICIPAL N" 25.122/2003, VEM
TORNAR PÚBLICO ESTE EDITAL, PARAA CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE
COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE O INSTITUTO MUNICIPAL DA PAISAGEM
URBANA - IMPUR, MEMBROS DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA
(REPRESENTADA POR ENTIDADES SINDICAIS; INSTITUTOS DE ENSINO E
PESQUISA; COOPERATIVAS, CONSELHOS REGIONAIS E DE CLASSE
PROFISSIONAL);
FACULDADES;
UNIVERSIDADES;
INSTITUTOS
DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA; ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE
CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS E A INICIATIVA PRIVADA, COM ESTEIO NAS
LEGISLAÇÕES DE REGÊNCIA (LEI N" 8.666/1993; LEI N" 13.019, DE31DE JULHO
DE2014, NO DECRETO MUNICIPAL 49.304 DE26 DE JULHO DE 2017 E NO
DECRETO N° 45.318 DE 21 DE MAIO DE 2014), PARA REALIZAÇÃO DE
LEVANTAMENTO DE DADOS QUE RESULTARÃ NO INVENTÃRIO DE
PALMEIRAS NATIVAS E ÃRVORES RARAS, HISTÕRICAS, CULTURAIS, DE
NOTÃVEL BELEZA CÊNICA EDE INTERESSE PÚBLICONO MUNICÍPIO DE
SÃO LUÍS A SEREM PROTEGIDAS DE MODO ESPECIAL.
1- CONCEITO,OBJETO E FINALIDADE
a. O Acordo ou Termo de Cooperação: é o instrumento jurídico adotado para a formalização
de parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil,
associações de moradores, pessoas físicas e pessoas jurídicas legalmente constituídas, para a
consecução de finalidades de interesse público e recíproco, através da execuçãode
projetosouatividadesparametrizadaspelaAdministraçãoPúblicaMunicipal, que não envolvam a
transferência de recursos financeiros (art. 2°, VIII-A, da Lei n° 13.019/2014; art.2°,II,§2°, do
DecretoMunicipal n° 49.304/2017 e art. 3°, §§ 6° e 7°, do DecretoMunicipal n° 45.318/2014).
b. O presente Edital tem por objeto tomar público o interesse da mimicipalidade emfirmar
Termo de Cooperação com os membros da Sociedade Civil Organizada; Entidades da
Sociedade Civil sem fins lucrativos; Faculdades; Universidades; Institutos de Educação,
Ciência e Tecnologiae pessoas físicas e jurídicas legalmente constituídas, com a finalidade de
realizar levantamento do patrimônio arbóreo municipalpara a confecção de inventário
depalmeiras nativas e árvores raras, históricas, culturais, de notável beleza cênica e interesse
público,no limite do Município de São Luís; bem como para a proteção das espécies arbóreas
identificadas.
c. Os critérios de classificação, que orientarão a seleção das palmeiras nativas e demais
espécies arbóreas que integrarão o inventário objeto deste edital, serão definidos por um
Conselho de Curadores composto por: dois representantes do Ministério Público Estadual,
Dr. Luís Fernando Cabral Barreto Júnior, titular da U Promotoria de Justiça Especializada de
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Meio Ambiente, e Dr. Cláudio Rebêlo Correia Alencar, titular da 2^ Promotoria de Justiça
Especializada de Meio Ambiente; um representante do Fórum Estadual de Educação
Ambiental e seu Presidente Sr. Sálvio Dino de Castro e Costa Júnior; um representante
daSecretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), o Secretário Sr. Diego Fernando Mendes
Rolim; um representante da Secretaria de Estado de Cultura (SECMA), e chefe da
Superintendência do Patrimônio Cultural do Estado do Maranhão (SPC/SECMA), o
superintendente Sr. Luís Eduardo Longhi; um representante do Instituto Municipal da
Paisagem Urbana (IMPUR) de São Luís e seu Presidente Sr. Walber da Silva Pereira Filho;
um representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMAM), a Secretária
Sra.Karla Lima; um representante da Secretaria Municipal de Cultura (SECULT), o
Secretário Sr.Marco Duailibe; um representante da Fundação Municipal de Patrimônio
Histórico (FUMPH) e sua Presidente Sra. Kátia Bogéa; e, por dois membros que
representarão o corpo técnicocom expertise na matéria, escolhidos pelos demais membros.
2 -JUSTIFICATIVA
A proposta de parceria, por meio de Acordo ou Termo de Cooperação, justifíca-se na
necessidade de elaboração de um inventário arbóreo (dotado de palmeiras nativas, árvores
raras, históricas, culturais, de notável beleza cênica e interesse público), para a proteção,
promoção e difusão das árvores tombadas no Município de São Luís, bem como na
importância da defesa das espécies naturais e do patrimônio histórico ambiental. Sendo esta, a
força motriz que impulsiona a realização deste projeto, idealizado coletivamente pelo Instituto
Municipal da Paisagem Urbana (IMPUR), o Ministério Público Estadual, representado pela U
e 2^ Promotoria de Justiça Especializada de Meio Ambiente, o Fórum Estadual de Educação
Ambiental, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), a Secretaria de Estado da
Cultura (SECMA), representado pela Superintendência do Patrimônio Cultural do Estado do
Maranhão (SPC/SECMA); a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMAM);
Secretaria Municipal de Cultura (SECULT) e a Fundação Municipal de Patrimônio Histórico
(FUMPH).
3 - DE LIMITAÇÃO DO LOCAL DO LEVANTAMENTO
Os trabalhos serão desenvolvidos na área do limite do Município de São Luís, de acordo com
o Plano Diretor da Cidade.
4 - DO PERÍODO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS
a. O instrumento da parceria disporá sobre o prazo de execução dos trabalhos necessários a
execução do objeto da parceria, aí compreendido o tempo necessário para levantamento de
dados, análise, validação, compilação e registro dos dados prospectados,em uma plataforma
GIS (Geographic Information System).
b. O prazo de vigência disposto no instrumento de parceria corresponderá ao tempo
necessário para a execução integral do objeto da parceria, passível de prorrogação, desde que
o período total de vigência não exceda três anos, conforme dicção do art. 30, do Decreto
Municipal n° 49.304/2017.
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c. O INSTITUTO MUNICIPAL DA PAISAGEM URBANA - IMPUR poderá autorizar ou
propor a alteração no prazo de vigência do Termo/Acordo de Cooperação, após solicitação
fundamentada do parceiro ou sua anuência, quando for uma necessidade observada pelo
Instituto.
d. Quando formulados pelos entes de que trata o art. 3° do Decreto Municipal n°
45.318/2014, bem como pelos parceiros públicos, os pedidos de prorrogação das parcerias
devem ser apresentados em até 30 (trinta) dias antes do término da vigência.
e. A formalização do termo aditivo deve ser realizada durante a vigência da parceria.
f. 0 instrumento da parceria poderá ser prorrogado de acordo com o interesse público,
hipótese que prescinde de prévia análise jurídica, nos termos do art. 3°, § 3°, do Decreto
Municipal n° 49.304/2017 e do art. 57, da Lei 8666/1993.
5 - DA S INSCRIÇÕES
a. Os interessados deverão entrar em contato com o INSTITUTO MUNICIPAL DA
PAISAGEM URBANA - IMPUR, no período de 10.08.2021 a 09.09.2021, com o
preenchimento do formulário de inscrição (Anexos I e II deste) e envio para o e-mail
inventario.impur@gmail.com, indicando nome, endereço completo, CPF e/ou
CNPJ,número dotelefone comercial da entidade, nome da pessoa para contato pessoal e
respectivo endereço eletrônico.
b. Eventuais dúvidas relacionadas ao presente edital poderão ser enviadas até o dia
02.09.2021 para o e-mail inventario.impur@gmail.com, a fim de que sejam sanadas, antes
de finalizado o prazopara as inscrições.
c. Para os fins deste edital, os prazos se iniciam e expiram exclusivamente em dias úteis,
conforme calendário de funcionamento da Prefeitura Municipal.
d. Com exceção do período de inscrições, os demais prazos presentes neste edital serão
contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.
e. A participação no presente projeto implica em integral e incondicional aceitação de todos
os termos e condições deste edital.
f. O extrato deste edital será publicado no Diário Oficial do Município, e a íntegra do edital e
seus anexos estarão disponíveis para consulta e impressão no sítio eletrônico do município de
São Luís.
6 - DOS PARCEIROS VOLUNTARIADOS:
a. Finalizado o período de inscrições,será formado um grupo de trabalho, integrado pelos
parceiros, para a elaboração do inventário arbóreo, organizado, monitorado e fiscalizado pelo
INSTITUTO MUNICIPAL DA PAISAGEM URBANA - IMPUR, através de comissão
designada pela presidência do Instituto.
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b. Ficarão impedidos de participar do presente projeto e, por conseguinte, celebrar parceria, a
organização da sociedade civil que incidir em quaisquer das vedações dispostas no art. 39, da
Lei n° 13.019/2014, e art. 3°, §3° do Decreto Municipal n° 45.318/2014, bem como, todos
aqueles que, por quaisquer circunstâncias, estejam proibidos de contratar, e por conseguinte
firmar parcerias, com o Poder Público.
c. A depender do número de voluntários que aderirem à parceria, o grupo de trabalho poderá
ser dividido em equipe de trabalho externo (responsável pela coleta de dados) e equipe de
trabalho interno (responsável pela avaliação, organiação e catalogação dos dados enviados
pela equipe externa).
d. Diante das restrições decorrentes da pandemia do COVID-19, os trabalhos de avaliação,
organização e catalogação das espécies arbóreas, serão realizados remotamente, pelos
parceiros voluntários e disponilibizados em Plataforma de Compartilhamento em nuvem para
validação da comissão de fiscalização.
e. No desenvolvimento dos trabalhos poderão ser utilizas ferramentas tecnológicas que
facilitem a verificação do alcance de resultados, tais como aplicativos. Plataforma de
Compartilhamento em nuvem e outros mecanismos de tecnologia da informação.
7 - DAS METAS DE ATENDIMENTO
As metas de atendimento almejadas foram definidas levando-se em consideração demandas já
em atendimento no Município de São Luís, voltadas ao levantamento e proteção das
espécies arbóreas identificadas.
8 - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA PARCERIA
a. A parceria receberá o constante acompanhamento doConselho de Curadores, cujos órgãos
membros realizarão a indicaçãode no mínimo 01 (um) servidor (e seu respectivo substituto)
dotado de formação acadêmica ou técnica nas áreas de Tecnologia da Informação, Biologia,
Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Antropologia, Engenharia Ambiental, Engenharia
Florestal e demais especialidades correlatadas, para comporem a comissão de fiscalização dos
trabalhos. Indicação esta, que obedecerá aos critérios de formalização, estabelecidos pela
Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, no seu sítio oficial, link
https://saoluis.ma.gov.br/semad/conteudo/1664.
b. Mediante portaria publicada no sítio oficial e no Diário Oficial do Município, o Presidente
do INSTITUTO MUNICIPAL DA PAISAGEM URBANA - IMPUR, designará comissão
formada por servidores (indicados pelo Conselho de Curadores) comoresponsável pela
fiscalização e avaliação das parcerias, de modo que não sejam desvirtuados os seus objetivos
ou causem prejuízo ao interesse público.
c. Dentre as atribuições da comissão de fiscalização pontua-se:
c.l) acompanhar e fiscalizar a conformidade o cumprimento do cronograma de execução,
4
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integrantedo plano de trabalho desenvolvido pelo Instituto, eonsiderando as regras
estabeleeidas no instrumento da pareeria, no plano de trabalho, e na legislação pertinente;
atentando inclusive para especificação e cumprimento do objeto, das metas, do prazo de
execução, e responsabilidades da executora;
C.2) efetuar planejamento e cronograma de fiscalização;
C.3) informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam
comprometer as atividades ou metas da parceria, assim como as providências adotadas ou que
serão adotadas para sanar os problemas detectados;
C.4) acompanhar e controlar o prazo de vigência da parceria e o cronograma de execução dos
serviços, justificando e solicitando ao Instituto as reformulações e alterações necessárias no
instrumento da parceria e/ou no plano de trabalho, a prorrogação de ofício ou outras medidas
que sejam oportunas e convenientes ao interesse público, com vistas à consecução do objeto,
observando a legislação pertinente;
d. A comissão de fiscalização responsável pelo acompanhamento da parceria também será
responsável pelo aprimoramento dos procedimentos, pela padronização de indicadores e pela
produção de entendimentos voltados à priorização do controle de resultados, sendo de sua
competência o monitoramento, avaliação e aprovação dos dados coletados e apresentados
pelos partícipes.
e. Periodicamente, a comissão de fiscalização realizará reuniões (remotas ou pessoais) com
os parceiros voluntários, a fim de avaliar a execução das parcerias, bem como para
desenvolver ações de caráter preventivo e saneador, objetivando a gestão adequada e regular
das parcerias.
f. As ações de monitoramento, avaliação e validação dos dados poderão utilizar ferramentas
tecnológicas de verificação do alcance de resultados, como aplicativos e outros mecanismos
de tecnologia da informação.
g. Além das atribuições de coordenação, monitoramento e avaliação da parceria, a
fiscalização ainda possuirá função consultiva na execução daparceria,orientando todas asfases
deexecução do plano de trabalho,inclusive afaseintemadeplanejamento.
Parágrafo Primeiro - Ao Conselho de Curadores, mencionado no item 1, alínea c, deste
edital - além do estabelecimentos dos critérios e diretrizes, que orientarão a execução do
Plano de Trabalho, bem como a mútua cooperação entre os partícepes - , caberá a validação e
aprovação do inventário, antes de sua publicação.
Parágrafo Segundo - O Conselho de Curadores será criado no prazo de 15 (quize)
diascorridos, após finalizado o período de inscrições mencionado no item 4, alínea a, deste
edital.
Parágrafo Terceiro - O Conselho de Curadores se reunirá por meio da plataforma Google
Meet - devido as restrições decorrentes da pandemia do COVID-19 - para estabelecer a
classificação, bem como emitir as orientações e diretrizes descritas no item 1, alínea c, deste
edital. Ficando as deliberações da reimião documentadas por meio de Ata,em prazo hábil
antes da execução do Plano de Trabalho.
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9 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
a. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por interesse público
ouanulado,notodoouemparte,
porvicioinsanável,semqueissoimpliquedireitoaindenizaçãoou
reclamação dequalquematureza.
b. No caso de não acudirem, no mínimo, 15 (quinze) interessados na celebraçãoda parceria, o
presente Edital e seus anexos serão republicados por igual período. E, novamente não sendo
atingido o número mínimo de interessados, o presente Edital será revogado.
c. O instrumento poderá ser rescindido a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis
somente pelas obrigações relativas ao tempo em que participaram voluntariamente da avença;
não sendo admissível cláusula obrigatória de permanência ou sancionadora das autoridades
competentes pela rescisão, nos termos do art. 74, do Decreto Municipal n° 49.304/2017.
d. E facultado às partes o direito de rescindir o presente Termo de Cooperação, a qualquer
momento, mediante aviso expresso a outra parte, com antecedência mínima de 60 (sessenta)
dias corridos.
e. Constituem motivos para rescisão do instrumento de parceria:
e.l) o inadimplemento de qualquer das cláusulas pactuadas (art. 75, I, do Decreto Municipal
n° 49.304/2017);
e.2) a constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção insanável deinformação
emqualquer documento apresentado (art. 75, II, do Decreto Municipal n° 49.304/2017); o que,
igualmente, acarretará a rejeição do levantamento apresentado.
e.3) o descumprimento de obrigação de qualquer um dos partícipes, que inviabilize o alcance
do resultado do almejando no Acordo ou Termo de Cooperação; e
e.4) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditiva da
execução do objeto da parceria.
e. 5) o abandono do objeto da parceria, de que trata este edital, a partir do momento em que for
constatado que o parceiro não prosseguiucom a execução dos levantamentos e demais
atividades definidas pela equipe do Instituto parceiro (art. 6°, VII e §2°, do DecretoMunicipal
n° 45.318/2014).
f. Encerrada a parceria por decurso do prazo de vigência ou por rescisão,qualquer benfeitoria
dela decorrente integrará o patrimônio público, não tendo o parceiro direito de retenção ou
indenização a qualquer título.
g. O Termo/Acordo de Cooperação somente produzirá efeitos jurídicos após a publicação do
respectivo extrato no meio oficial de publicidade da Administração Pública.
h. OsTermos/Acordos de Cooperação firmados comórgãos e entidades da Administração
Direta e Indireta da União,Estado, Distrito Federal e Município, ficam sujeitas às disposições
da Lei n° 8.666/93.
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i. Todos os custos decorrentes da elaboração dos levantamentos do patrimônio arbóreo
munieipal e quaisqueroutrasdespesascorrelatasàparceria eà celebraçãodoTermo/Aeordo de
Cooperação,serãodeinteiraresponsabilidade dos parceiros voluntários, não cabendo
nenhumaindenização,remuneraçãoou apoiofmanceiro porpartedoMunicípio.
j. O inventário, resultante da presente parceria,será publicado em meio físico e digital, no
qual constará creditado o nome de todos os colaboradores que contribuíram voluntariamente
para sua eonfeeção.
lO-DOSANEXOS
Integram o presente edital, dele fazendo parte como se transcritos em seu eorpo, os anexos:
ANEXO I - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA
ANEXO II - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA E
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIE
ANEXO III- FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO
PÚBEICO
ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA - PESSOA FÍSICA
ANEXO V - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA - PESSOA JURÍDICA
E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL
ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA - PESSOA JURÍDICA
DE DIREITO PÚBLICO
ANEXO VII - MINUTA DO TERMO DE COOPERAÇÃO - PESSOA FÍSICA E PESSOA
JURÍDICA.
ANEXO VIII - MINUTA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO - ORGANIZAÇÕES DA
SOCIEDADE CIVIL
ANEXO IX - MINUTA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO - PESSOAS JURÍDICAS DE
DIREITO PÚBLICO
ANEXO X - PLANO DE TRABALHO

SãoLuis - MA, 04 de Agosto de 2021.

n

WALBER DA SILVA PEREIRA FILHO
Presidente do Instituto Municipal da Paisagem Urbana - IMPUR

ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
EDITAL Nº 01/2021 – IMPUR
INSCRIÇÃO Nº: _______/_______
DATA:_____/_____/______
Campo de uso exclusivo do IMPUR.

IDENTIFICAÇÃO DO INTERESSADO1

PESSOA FÍSICA:
NOME COMPLETO:..............................................................................................................................
ESTADO CIVIL:......................................................................................................................................
RG: ............................................. Órgão Expedidor:.................... Data de Nascimento:......................
CPF: ..........................................................................................................................................................
ENDEREÇO RESIDENCIAL:...............................................................................................................
TELEFONE FIXO/CELULAR:.............................................................................................................
E-MAIL: ...................................................................................................................................................

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE ACEITO AS NORMAS IMPOSTAS PELA LEI
Nº 4.821 DE 23 DE JULHO DE 2007, QUE INSTITUIU O PROGRAMA “CUIDANDO DA
CIDADE”, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 45.318/2014.

SÃO LUÍS - MA, _______DE__________________DE__________.

____________________________________________
RESPONSÁVEL

1

Esta proposta deverá acompanhada dos seguintes documentos:
i – Cópia do RG e CPF.

ANEXO II – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
EDITAL Nº 01/2021 – IMPUR
INSCRIÇÃO Nº: _______/_______
DATA:_____/_____/______
Campo de uso exclusivo do IMPUR.

IDENTIFICAÇÃO DO INTERESSADO1

ENTIDADE INTERESSADA:
CNPJ:..................................................... Ano de Constituição do CNPJ:.............................................
ENDEREÇO: ...........................................................................................................................................
TELEFONE/E-MAIL: ............................................................................................................................
RAZÃO SOCIAL: ...................................................................................................................................

REPRESENTANTE DA ENTIDADE INTERESSADA:
NOME COMPLETO:..............................................................................................................................
CARGO:....................................................................................................................................................
ESTADO CIVIL:......................................................................................................................................
RG: ............................................. Órgão Expedidor:.................... Data de Nascimento:......................
CPF: ..........................................................................................................................................................
ENDEREÇO RESIDENCIAL:...............................................................................................................
TELEFONE FIXO/CELULAR:.............................................................................................................
E-MAIL: ...................................................................................................................................................

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE ACEITO AS NORMAS IMPOSTAS PELA LEI
13.019/2014, QUE ESTABELECE O REGIME JURÍDICO DAS PARCERIAS ENTRE A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL,
REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 49.304, DE 26 DE JULHO DE 2017;
BEM COMO PELA LEI Nº 4.821 DE 23 DE JULHO DE 2007, QUE INSTITUIU O
PROGRAMA “CUIDANDO DA CIDADE”, REGULAMENTADA PELO DECRETO
MUNICIPAL Nº 45.318/2014.

SÃO LUÍS - MA, _______DE__________________DE__________.

____________________________________________
RESPONSÁVEL

1

Esta proposta deverá acompanhada dos seguintes documentos:
i – Cópia do RG e CPF.
ii – Cópia do contrato social, estatuto devidamente registrado, ata de eleição ou outro documento legal que comprove a existência das
entidades interessada da sociedade civil e pessoas jurídicas legalmente constituídas.
iii – Cópia do comprovante de endereço da pessoa jurídica interessada.

ANEXO III – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
EDITAL Nº 01/2021 – IMPUR
INSCRIÇÃO Nº: _______/_______
DATA:_____/_____/______
Campo de uso exclusivo do IMPUR.

IDENTIFICAÇÃO DO INTERESSADO1

ENTIDADE INTERESSADA:
CNPJ:..................................................... Ano de Constituição do CNPJ:.............................................
ENDEREÇO: ...........................................................................................................................................
TELEFONE/E-MAIL: ............................................................................................................................
RAZÃO SOCIAL: ...................................................................................................................................

REPRESENTANTE DA ENTIDADE INTERESSADA:
NOME COMPLETO:..............................................................................................................................
CARGO:....................................................................................................................................................
ESTADO CIVIL:......................................................................................................................................
RG: ............................................. Órgão Expedidor:.................... Data de Nascimento:......................
CPF: ..........................................................................................................................................................
ENDEREÇO RESIDENCIAL:...............................................................................................................
TELEFONE FIXO/CELULAR:.............................................................................................................
E-MAIL: ...................................................................................................................................................

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE ACEITO AS DISPOSIÇÕES IMPOSTAS PELA
LEI 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E SUAS ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES, QUE
REGULAMENTARÁ O ACORDO DE COOPERAÇÃO.

SÃO LUÍS - MA, _______DE__________________DE__________.

____________________________________________
RESPONSÁVEL

1

Esta proposta deverá acompanhada dos seguintes documentos:
i – Cópia do RG e CPF.
ii – Cópia do contrato social, estatuto devidamente registrado, ata de eleição ou outro documento legal que comprove a existência das
entidades interessada da sociedade civil e pessoas jurídicas legalmente constituídas.
iii – Cópia do comprovante de endereço da pessoa jurídica interessada.

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Eu______________________________________________, portador do
RG nº_______________________, CPF nº_______________________ DECLARO
estar ciente, concordar e atender a todas as disposições, condições e requisitos previstos
no Edital nº 01/2021 – IMPUR e em seus anexos, e, no Decreto Municipal n°
45.318/2014, bem como que me responsabilizar, sob as penas da Lei pela veracidade e
legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de
inscrição, e, em especial, declaro:
a)
Ter ciência de que não receberei qualquer remuneração ou outro
benefício econômico pela parceira, art. 3º, §§ 6º e 7º, do Decreto
Municipal n° 45.318/2014;
b)
Compreender que a parceria a ser firmada não caracteriza
vínculo empregatício, trabalhista, de prestação de serviço com a
administração pública, obrigação previdenciária, fiscal ou securitária.
c)
Não incidir em qualquer das vedações dispostas no art. 3º, §3º
do Decreto Municipal n° 45.318/2014, bem como não estar proibido
de contratar ou firmar parcerias com o Poder Público, por quaisquer
circuntâncias.
d)
Serem verdadeiras as informações aqui prestadas, assumindo
todos os ônus decorrentes desta Declaração, inclusive para fins do
disposto no art. 299, do Código Penal.
e)
Encerrada a parceria, por decurso do prazo de vigência ou por
rescisão, qualquer benfeitoria dela decorrente integrará o patrimônio
público, não tendo o parceiro direito de retenção ou indenização a
qualquer título.

Li e aceito todos os termos, disposto no Edital nº 01/2021/IMPUR, para
realização de inscrição e celebração de parceria com o Instituto Municipal da Paisagem
Urbana – IMPUR.
SÃO LUÍS – MA, _______DE__________________DE__________.

_______________________________________________
(Assinatura)

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Declaro que a entidade_________________________________ está ciente,
concorda e atende a todas as disposições, condições e requisitos previstos no Edital nº
01/2021 – IMPUR e em seus anexos, na Lei Federal nº 13.019/2014, no Decreto
Municipal nº 49.304/2017 e no Decreto Municipal n° 45.318/2014, bem como que se
responsabiliza, sob as penas da Lei pela veracidade e legitimidade das informações e
documentos apresentados durante o processo de inscrição, e, em especial que:
a)
Encontra-se regida por Estatuto Social, nos termos do art. 33, da
Lei Federal nº 13.019/2014, e art. 22, IV, do Decreto Municipal nº
49.304/2017; ou, constituída por Contrato Social devidamente
registrado, nos termos do art. 4º, §2º, II, do Decreto Municipal n°
45.318/2014;
b)
Não incide em qualquer das vedações dispostas no art. 39, da
Lei nº 13.019/2014, e art. 3º, §3º do Decreto Municipal n°
45.318/2014, bem como, todos aqueles que, por quaisquer
circunstâncias, estejam proibidos de contratar ou firmar parcerias com
o Poder Público.
c)
Serem verdadeiras as informações aqui prestadas, assumindo
todos os ônus decorrentes desta Declaração, inclusive para fins do
disposto no art. 299, do Código Penal.
d)
Encerrada a parceria, por decurso do prazo de vigência ou por
rescisão, qualquer benfeitoria dela decorrente integrará o patrimônio
público, não tendo o parceiro direito de retenção ou indenização a
qualquer título.

Li e aceito todos os termos, disposto no Edital nº 01/2021/IMPUR, para
realização de inscrição e celebração de parceria com o Instituto Municipal da Paisagem
Urbana – IMPUR.

SÃO LUÍS - MA, _______DE__________________DE__________.

_______________________________________________
(Nome e Cargo do Representante da Entidade Parceira)

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Declaro que a entidade_________________________________ está ciente,
concorda e atende a todas as disposições, condições e requisitos previstos no Edital nº
01/2021 – IMPUR e em seus anexos, e na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei pela veracidade e legitimidade das
informações e documentos apresentados durante o processo de inscrição, e, em especial
que:
a)
Encontra-se regida por Lei específica, nos termos do art.
37, XIX e art. 88, da Constitutição Federal;
b)
Serem verdadeiras as informações aqui prestadas,
assumindo todos os ônus decorrentes desta Declaração,
inclusive para fins do disposto no art. 299, do Código Penal.
c)
Encerrada a parceria, por decurso do prazo de vigência ou
por rescisão, qualquer benfeitoria dela decorrente integrará o
patrimônio público, não tendo o parceiro direito de retenção ou
indenização a qualquer título.

Li e aceito todos os termos, disposto no Edital nº 01/2021/IMPUR, para
realização de inscrição e celebração de parceria com o Instituto Municipal da Paisagem
Urbana – IMPUR.

SÃO LUÍS - MA, _______DE__________________DE__________.

_______________________________________________
(Nome e Cargo do Representante da Entidade Parceira)
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ANEXO VIII
ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº. _____/20_____ – IMPUR

Processo nº. _________/________.

ACORDO
DE
COOPERAÇÃO
MÚTUA
CELEBRADO
ENTRE
O
INSTITUTO
MUNICIPAL DA PAISAGEM URBANA – IMPUR
E___________________________(ORGANIZAÇÃO
DA SOCIEDADE CIVIL – OSC), VISANDO A
REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS
QUE RESULTARÁ NO INVENTÁRIO DE
ÁRVORES HISTÓRICAS, CULTURAIS, DE
NOTÁVEL BELEZA CÊNICA E DE INTERESSE
PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS A
SEREM PROTEGIDAS DE MODO ESPECIAL;
CONSOANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES
ESTIPULADAS NO PRESENTE INSTRUMENTO
DE PARCERIA.
Pelo presente instrumento, o INSTITUTO MUNICIPAL DA PAISAGEM
URBANA – IMPUR, inscrita no CNPJ nº. 05.500.161/0001-68, situado na Av. Santos Dumont,
2.000, bairro São Cristóvão, CEP 65.046-668, São Luís/MA, neste ato representado por seu
presidente, WALBER DA SILVA PEREIRA FILHO, brasileiro, casado, Arquiteto e
Urbanista, inscrito no CAU/MA sob o nº. A36948-9, residente e domiciliado nesta cidade, e a
(ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC)________________________________,
neste ato representada por_________________________, portador do RG nº
____________________, inscrito no CPF sob nº____________________, residente e
domiciliado nesta cidade, resolvem firmar o presente ACORDO DE COOPERAÇÃO,
sujeitando-se, no que couber, de acordo com a Lei Federal nº 13.019/2014, e no Decreto
Municipal 49.304/2017, mediante as cláusulas e condições a seguir reproduzidas:
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CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto
O presente instrumento tem por objeto estabelecer condições de cooperação mútua entre os
partícipes, para o levantamento, análise e aprovação de dados referente ao patrimônio arbóreo
municipal, com o intuito de confeccionar inventário de árvores históricas, culturais, de notável
beleza cênica e interesse público, no limite do Município de São Luís; bem como promover a
proteção, conservação e difusão das espécies arbóreas identificadas, com esteio na importância da
defesa das espécies naturais e do patrimônio histórico ambiental.
Parágrafo Primeiro – O objeto da parceria será executado, conforme especiações e condições
gerais estabelecidas no Plano de Trabalho (anexo ao Edital) elaborado pelo IMPUR, nos termos da
Cláusula Segunda do presente instrumento.
Parágrafo Segundo – Integram o presente Acordo de Cooperação, como se aqui estivessem
transcritos: as disposições do Edital n° 001/2021/IMPUR e seus anexos, bem como todas as
correspondências trocadas entre os partícipes.
CLÁUSULA SEGUNDA – Do Plano de Trabalho
Para o alcance do objeto pactuado, o IMPUR elaborará, no prazo de até 10 (dez) dias úteis a
partir da assinatura do presente instrumento, o Plano de Trabalho que, independente de
transcrição, será parte integrante e indissociável do presente instrumento, assim como toda a
documentação técnica resultante do referido plano, a cujos dados nela contidos acatem os
partícipes.
CLÁUSULA TERCEIRA - Das Obrigações dos Partícipes
I – DAS OBRIGAÇÕES DO PARCEIRO
a) Executar fielmente o objeto da parceria, descrito na Cláusula Primeira deste instrumento,
conforme as diretrizes do PLANO DE TRABALHO desenvolvido pelo Instituto Municipal da
Paisagem Urbana – IMPUR; atentando, especialmente, para especificação e cumprimento do
objeto, das metas e do prazo de execução; considerando as regras estabelecidas neste instrumento
de parceria e na legislação pertinente;
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b) Zelar pela boa qualidade e eficiência das ações, atividades e serviços prestados, de acordo com
as diretrizes técnicas e operacionais definidas pelo Instituto Municipal da Paisagem Urbana –
IMPUR;
c) Possuir recursos humanos e materiais adequados e compatíveis com a execução do PLANO
DE TRABALHO;
d) Comunicar, de imediato, por escrito o Instituto Municipal da Paisagem Urbana – IMPUR,
acerca de ocorrências de fatos ou anormalidades que venham a prejudicar a perfeita execução da
atividade, a paralisações das atividades, alteração do número de colaboradores, bem como
quaisquer outras informações e atividades que venham a interferir na execução do serviços;
e) Atender às eventuais solicitações acerca de levantamentos de dados quando formuladas pelo
Instituto Municipal da Paisagem Urbana – IMPUR;
f) Responsabilizar-se exclusivamente pela contratação e pagamento dos salários, verbas de
convenção ou dissídio coletivo, verbas rescisórias do pessoal que vier a ser necessário à execução
do objeto da parceria, inclusive pelos encargos sociais e obrigações trabalhistas decorrentes, ônus
tributários ou extraordinários e aqueles decorrentes de acidentes de trabalho de seus empregados,
no desempenho de seus serviços ou em conexão com eles;
g) Comunicar ao Instituto Municipal da Paisagem Urbana – IMPUR suas alterações estatutárias,
devidamente registradas em Cartório, bem como eventuais alterações em seu quadro de
representantes;
h) Submeter previamente ao Instituto Municipal da Paisagem Urbana – IMPUR qualquer
proposta de alteração do PLANO DE TRABALHO, na forma definida no Edital nº
001/2021/IMPUR e neste instrumento;
i) Executar as ações em estrita consonância com a legislação pertinente, bem como com as
diretrizes, objetivos e indicativos de estratégias metodológicas específicas para cada serviço, nos
termos deste instrumento ou qualquer outro que vier a alterá-lo ou complementá-lo;
j) Prestar a comissão de fiscalização todas as informações e esclarecimentos necessários durante
o processo de monitoramento e avaliação do atendimento ao objeto do presente instrumento;
k) Promover, no prazo estipulado pela comissão de fiscalização da parceria, quaisquer
adequações apontadas no processo de monitoramento, avaliação e gestão operacional;
l) Apresentar à comissão de fiscalização da parceria, nos prazos e nos moldes por ela
estabelecidos, os relatórios mensais dos dados coletados;
m) Abster-se, durante toda a vigência da parceria, de ter como dirigente membro de Poder ou do
Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública municipal direta
ou indireta, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau.
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II – DAS OBRIGAÇÕES DO IMPUR
a) Contribuir com a expertise do Instituto (acerca de assuntos inerentes a paisagismo) e
assessoria técnica para ofertar as diretrizes da execução do Plano de Trabalho, bem como a sua
elaboração e supervisão;
b) Colaborar com a execução do projeto;
c) Promover a articulação entre a iniciativa pública e privada, com o objetivo de formação de
parcerias para execução do objeto deste Acordo;
d) Disponibilizar dados para que sirvam de ponto de partida e referência ao desenvolvimento das
ações objeto deste Acordo.
e) Prestar o apoio necessário e indispensável à OSC, para que seja alcançado o objeto deste
instrumento de parceria, em toda a sua extensão e no tempo devido;
f) Designar novos membros para compor a comissão de fiscalização da parceria e suplente, na
hipótese de deixarem de ser agentes públicos, serem lotados em outro órgão ou entidade ou por
outro motivo, como licenças;
g) Propor, receber, analisar e, se for o caso, aprovar as propostas de alteração deste instrumento
de parceria e/ou do PLANO DE TRABALHO;
h) Analisar os relatórios de execução do objeto da parceria;
i) Divulgar informações referentes à parceria celebrada em dados abertos e acessíveis no seu
sítio eletrônico;
j) Exercer atividade de monitoramento e avaliação sobre a execução da parceria, inclusive, se for
o caso, reorientando as ações, de modo a aprimorar e a evitar a descontinuidade das ações
pactuadas.
CLÁUSULA QUARTA – DA NÃO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS
E ORÇAMENTÁRIOS ENTRE AS PARTES
Não haverá qualquer espécie de repasse de recursos financeiros entre as partes para a execução
do presente Acordo de Cooperação.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – As despesas necessárias à plena consecução do objeto acordado,
tais como: pessoal, deslocamentos, comunicação entre os partícipes e outras que se fizerem
necessárias, correrão por conta das dotações específicas constantes nos orçamentos dos
partícipes.
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PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços decorrentes do presente instrumento serão prestados
em regime de cooperação mútua, não cabendo às partes quaisquer remunerações por aqueles.
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA
O presente instrumento vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo, a critério da Administração Pública,
observado o disposto no artigo 30, caput, do Decreto Municipal nº 49.304/2017.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Quando formulados pela Organização da Sociedade Civil, os
pedidos de prorrogação da parceria devem ser apresentados em até 30 (trinta) dias antes do
término da vigência, consoante dicção do art. 34, §4º, Decreto Municipal nº 49.304/2017.
a. A formalização do termo aditivo deve ser realizada durante a vigência da parceria.
b. O instrumento da parceria poderá ser prorrogado de acordo com o interesse público, hipótese
que prescinde de prévia análise jurídica, nos termos do art. 3º, § 3º, do Decreto Municipal nº
49.304/2017.
CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO
As ações relacionadas ao objeto deste Acordo de Cooperação dar-se-ão conforme cronograma de
execução previsto no Plano de Trabalho elaborado pela equipe técnica do Instituto Municipal da
Paisagem Urbana – IMPUR.
PARÁGRAFO ÚNICO – No caso de paralisação, a administração pública municipal terá a
prerrogativa para assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, de modo a
evitar sua descontinuidade da execução do objeto da parceria.
CLÁUSULA SÉTIMA
AVALIAÇÃO.

–

DO

ACOMPANHAMENTO,

MONITORAMENTO

E

7.1 Os serviços que compõem o presente instrumento de cooperação serão objeto de gestão
operacional de caráter público, sendo sua execução devidamente monitorada e avaliada pela
administração pública, por meio do Instituto Municipal da Paisagem Urbana – IMPUR.
7.2

Comissão de servidores será designada para a fiscalização e avaliação da parceria, de modo
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que não sejam desvirtuados os seus objetivos ou causem prejuízo ao interesse público.
7.3 A gestão pública operacional e o acompanhamento da execução dos serviços citados acima
compreendem as seguintes atribuições:
I – coordenar, articular e avaliar o planejamento e o processo de execução das ações relacionadas
ao objeto da parceria;
II – acompanhar e fiscalizar a conformidade o cumprimento do cronograma de execução,
integrante do plano de trabalho desenvolvido pelo Instituto, considerando as regras estabelecidas
no instrumento da parceria, no plano de trabalho, e na legislação pertinente; atentando inclusive
para especificação e cumprimento do objeto, das metas, do prazo de execução, e
responsabilidades da executora;
III – efetuar planejamento e cronograma de fiscalização;
IV – informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam
comprometer as atividades ou metas da parceria, assim como as providências adotadas ou que
serão adotadas para sanar os problemas detectados;
V – acompanhar e controlar o prazo de vigência da parceria e o cronograma de execução dos
serviços, justificando e solicitando ao Instituto as reformulações e alterações necessárias no
instrumento da parceria e/ou no plano de trabalho, a prorrogação de ofício ou outras medidas que
sejam oportunas e convenientes ao interesse público, com vistas à consecução do objeto,
observando a legislação pertinente.
7.4 As ações de monitoramento e avaliação do gestor público compreendem a verificação:
I – do atendimento das metas estabelecidas no Plano de Trabalho;
II - da permanência da equipe de referência de acordo com os termos do presente Edital durante
todo o período de vigência;
7.5 Os procedimentos de monitoramento e avaliação ocorrerão através de:
I - análise de dados, coletados através de instrumentos específicos, da execução das ações
desenvolvidas em cada serviço;
II - visitas técnicas in loco, caso necessário;
III - reuniões de monitoramento, individuais e/ou coletivas.
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CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO
Este instrumento poderá ser alterado em qualquer de suas cláusulas e disposições, exceto quanto
ao seu objeto, mediante Termo Aditivo, de comum acordo entre as partes, desde que tal interesse
seja manifestado, previamente, por escrito.
CLÁUSULA NONA - DO PESSOAL
Não se estabelecerá nenhum vínculo de natureza jurídica-trabalhista, de qualquer espécie, com o
pessoal que as partes utilizarem para a realização dos trabalhos ou atividades constantes deste
Acordo de Cooperação Mútua.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO
A denúncia ou rescisão deste Acordo poderá ocorrer a qualquer tempo, por iniciativa de qualquer
um dos partícipes, mediante notificação, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A eventual rescisão deste instrumento não prejudicará a execução
de atividades previamente acordadas entre as partes, já iniciadas, os quais manterão seu curso
normal até sua conclusão.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem motivo para rescisão de pleno direito o
inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas, o descumprimento das normas estabelecidas na
legislação vigente ou a superveniência de norma legal ou fato que tome material ou formalmente
inexequível.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICIDADE
A publicação resumida do presente ACORDO ou de seus aditamentos será providenciada pela
administração pública municipal celebrante, no Diário Oficial do Município, no prazo de até 20
(vinte) dias, contados da assinatura do instrumento, como condição indispensável para sua
eficácia, conforme disposição do art. 33, caput, do Decreto nº 49.304/2017, e demais normas
pertinentes à matéria.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DIREITO DE PROPRIEDADE
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O direito de propriedade relativa ao inventário arbóreo, na data da conclusão ou extinção da
parceria pertencerá ao ente Municipal, ficando desde já estabelecido que qualquer benfeitoria
decorrente da parceria integrará o patrimônio público, não tendo o parceiro direito de retenção ou
indenização a qualquer título.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, para dirimir as
questões ou litígios decorrentes do presente ACORDO, com a exclusão de qualquer outro por
mais privilegiado que seja.
E, por estarem de pleno e comum acordo, as partes assinam o presente instrumento em 04
(quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas.

São Luís (MA), ______de __________de______.

_____________________________________________________________
WALBER DA SILVA PEREIRA FILHO
INSTITUTO MUNICIPAL DA PAISAGEM URBANA – IMPUR
PARCEIRO

_____________________________________________________________
(ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC)
PARCEIRO

TESTEMUNHAS:
1. _____________________________
CPF N.º

2. ___________________________
CPF N.º
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ANEXO VII
TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. _____/20_____ – IMPUR
Processo nº. _________/________.

TERMO
DE
COOPERAÇÃO
MÚTUA
CELEBRADO
ENTRE
O
INSTITUTO
MUNICIPAL DA PAISAGEM URBANA – IMPUR
E__________________________________ (PESSOA
FÍSICA/PESSOA JURÍDICA), VISANDO A
REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS
QUE RESULTARÁ NO INVENTÁRIO DE
ÁRVORES HISTÓRICAS, CULTURAIS, DE
NOTÁVEL BELEZA CÊNICA E DE INTERESSE
PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS A
SEREM PROTEGIDAS DE MODO ESPECIAL;
CONSOANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES
ESTIPULADAS NO PRESENTE INSTRUMENTO
DE PARCERIA.
Pelo presente instrumento, o INSTITUTO MUNICIPAL DA PAISAGEM URBANA –
IMPUR, inscrita no CNPJ nº. 05.500.161/0001-68, situado na Av. Santos Dumont, 2.000, bairro
São Cristóvão, CEP 65.046-668, São Luís/MA, neste ato representado por seu presidente,
WALBER DA SILVA PEREIRA FILHO, brasileiro, casado, Arquiteto e Urbanista, inscrito no
CAU/MA sob o nº. A36948-9, residente e domiciliado nesta cidade, e a (PESSOA
FÍSICA/PESSOA JURÍDICA)________________________________, neste ato representada
por_________________________, portador do RG nº ____________________, inscrito no CPF
sob nº____________________, residente e domiciliado nesta cidade, resolvem firmar o presente
TERMO DE COOPERAÇÃO, sujeitando-se, no que couber, de acordo com a Lei Federal nº
8.666/1993 e no Decreto Municipal n° 45.318/2014, mediante as cláusulas e condições a seguir
reproduzidas:
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CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto
O presente instrumento tem por objeto estabelecer condições de cooperação mútua entre os
partícipes, para o levantamento, análise e aprovação de dados referente ao patrimônio arbóreo
municipal, com o intuito de confeccionar inventário de árvores históricas, culturais, de notável
beleza cênica e interesse público, no limite do Município de São Luís; bem como promover a
proteção, conservação e difusão das espécies arbóreas identificadas, com esteio na importância da
defesa das espécies naturais e do patrimônio histórico ambiental.
Parágrafo Primeiro – O objeto da parceria será executado, conforme especiações e condições
gerais estabelecidas no Plano de Trabalho (anexo ao Edital) elaborado pelo IMPUR, nos termos da
Cláusula Segunda do presente instrumento.
Parágrafo Segundo – Integram o presente Termo de Cooperação, como se aqui estivessem
transcritos: as disposições do Edital n° 001/2021/IMPUR e seus anexos, bem como todas as
correspondências trocadas entre os partícipes.
CLÁUSULA SEGUNDA – Do Plano de Trabalho
Para o alcance do objeto pactuado, o IMPUR elaborará, no prazo de até 10 (dez) dias úteis a
partir da assinatura do presente instrumento, o Plano de Trabalho que, independente de
transcrição, será parte integrante e indissociável do presente instrumento, assim como toda a
documentação técnica resultante do referido plano, a cujos dados nela contidos acatem os
partícipes.
CLÁUSULA TERCEIRA - Das Obrigações dos Partícipes
I – DAS OBRIGAÇÕES DO PARCEIRO
a) Executar fielmente o objeto da parceria, descrito na Cláusula Primeira deste instrumento,
conforme as diretrizes do PLANO DE TRABALHO desenvolvido pelo Instituto Municipal da
Paisagem Urbana – IMPUR; atentando, especialmente, para especificação e cumprimento do
objeto, das metas e do prazo de execução; considerando as regras estabelecidas neste instrumento
de parceria e na legislação pertinente;
b) Zelar pela boa qualidade e eficiência das ações, atividades e serviços prestados, de acordo com
as diretrizes técnicas e operacionais definidas pelo Instituto Municipal da Paisagem Urbana –
IMPUR;
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c) Possuir recursos humanos e materiais adequados e compatíveis com a execução do PLANO
DE TRABALHO;
d) Comunicar, de imediato, por escrito o Instituto Municipal da Paisagem Urbana – IMPUR,
acerca de ocorrências de fatos ou anormalidades que venham a prejudicar a perfeita execução da
atividade, a paralisações das atividades, alteração do número de colaboradores, bem como
quaisquer outras informações e atividades que venham a interferir na execução do serviços;
e) Atender às eventuais solicitações acerca de levantamentos de dados quando formuladas pelo
Instituto Municipal da Paisagem Urbana – IMPUR;
f) Responsabilizar-se exclusivamente pela contratação e pagamento dos salários, verbas de
convenção ou dissídio coletivo, verbas rescisórias do pessoal que vier a ser necessário à execução
do objeto da parceria, inclusive pelos encargos sociais e obrigações trabalhistas decorrentes, ônus
tributários ou extraordinários e aqueles decorrentes de acidentes de trabalho de seus empregados,
no desempenho de seus serviços ou em conexão com eles;
g) Comunicar ao Instituto Municipal da Paisagem Urbana – IMPUR suas alterações estatutárias,
devidamente registradas em Cartório, bem como eventuais alterações em seu quadro de
representantes;
h) Submeter previamente ao Instituto Municipal da Paisagem Urbana – IMPUR qualquer
proposta de alteração do PLANO DE TRABALHO, na forma definida no Edital nº
001/2021/IMPUR e neste instrumento;
i) Executar as ações em estrita consonância com a legislação pertinente, bem como com as
diretrizes, objetivos e indicativos de estratégias metodológicas específicas para cada serviço, nos
termos deste instrumento ou qualquer outro que vier a alterá-lo ou complementá-lo;
j) Prestar a comissão de fiscalização todas as informações e esclarecimentos necessários durante
o processo de monitoramento e avaliação do atendimento ao objeto do presente instrumento;
k) Promover, no prazo estipulado pela comissão de fiscalização da parceria, quaisquer
adequações apontadas no processo de monitoramento, avaliação e gestão operacional;
l) Apresentar à comissão de fiscalização da parceria, nos prazos e nos moldes por ela
estabelecidos, os relatórios mensais dos dados coletados;
m) Abster-se, durante toda a vigência da parceria, de ter como dirigente membro de Poder ou do
Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública municipal direta
ou indireta, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau.
II – DAS OBRIGAÇÕES DO IMPUR
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a) Contribuir com a expertise do Instituto (acerca de assuntos inerentes a paisagismo) e
assessoria técnica para ofertar as diretrizes da execução do Plano de Trabalho, bem como a sua
elaboração e supervisão;
b) Colaborar com a execução do projeto;
c) Promover a articulação entre a iniciativa pública e privada, com o objetivo de formação de
parcerias para execução do objeto deste Termo;
d) Disponibilizar dados para que sirvam de ponto de partida e referência ao desenvolvimento das
ações objeto deste Termo.
e) Prestar o apoio necessário e indispensável ao parceiro, para que seja alcançado o objeto deste
instrumento de parceria, em toda a sua extensão e no tempo devido;
f) Designar novos membros para compor a comissão de fiscalização da parceria e suplente, na
hipótese de deixarem de ser agentes públicos, serem lotados em outro órgão ou entidade ou por
outro motivo, como licenças;
g) Propor, receber, analisar e, se for o caso, aprovar as propostas de alteração deste instrumento
de parceria e/ou do PLANO DE TRABALHO;
h) Analisar os relatórios de execução do objeto da parceria;
i) Divulgar informações referentes à parceria celebrada em dados abertos e acessíveis no seu
sítio eletrônico;
j) Exercer atividade de monitoramento e avaliação sobre a execução da parceria, inclusive, se for
o caso, reorientando as ações, de modo a aprimorar e a evitar a descontinuidade das ações
pactuadas.
CLÁUSULA QUARTA – DA NÃO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS
E ORÇAMENTÁRIOS ENTRE AS PARTES
Não haverá qualquer espécie de repasse de recursos financeiros entre as partes para a execução
do presente Termo de Cooperação.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – As despesas necessárias à plena consecução do objeto acordado,
tais como: pessoal, deslocamentos, comunicação entre os partícipes e outras que se fizerem
necessárias, correrão por conta das dotações específicas constantes nos orçamentos dos
respectivos partícipes.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços decorrentes do presente instrumento serão prestados
em regime de cooperação mútua, não cabendo às partes quaisquer remunerações por aqueles.
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA
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O presente instrumento vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo, a critério da Administração Pública,
observado o disposto no artigo 6º, III, do Decreto Municipal n° 45.318/2014 e no art. 57, da Lei
nº 8.666/1993.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Quando formulados pelo parceiro (pessoa física ou jurídica), os
pedidos de prorrogação da parceria devem ser apresentados em até 30 (trinta) dias antes do
término da vigência, consoante dicção do artigo 6º, III, do Decreto Municipal n° 45.318/2014.
a. A formalização do termo aditivo deve ser realizada durante a vigência da parceria.
CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO
As ações relacionadas ao objeto deste Termo de Cooperação dar-se-ão conforme cronograma de
execução previsto no Plano de Trabalho elaborado pela equipe técnica do Instituto Municipal da
Paisagem Urbana – IMPUR.
PARÁGRAFO ÚNICO – No caso de paralisação, a administração pública municipal terá a
prerrogativa para assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, de modo a
evitar sua descontinuidade da execução do objeto da parceria.
CLÁUSULA SÉTIMA
AVALIAÇÃO.

–

DO

ACOMPANHAMENTO,

MONITORAMENTO

E

7.1 Os serviços que compõem o presente instrumento de cooperação serão objeto de gestão
operacional de caráter público, sendo sua execução devidamente monitorada e avaliada pela
administração pública, por meio do Instituto Municipal da Paisagem Urbana – IMPUR.
7.2 Comissão de servidores será designada para a fiscalização e avaliação da parceria, de modo
que não sejam desvirtuados os seus objetivos ou causem prejuízo ao interesse público.
7.3 A gestão pública operacional e o acompanhamento da execução dos serviços citados acima
compreendem as seguintes atribuições:
I – coordenar, articular e avaliar o planejamento e o processo de execução das ações relacionadas
ao objeto da parceria;
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II – acompanhar e fiscalizar a conformidade o cumprimento do cronograma de execução,
integrante do plano de trabalho desenvolvido pelo Instituto, considerando as regras estabelecidas
no instrumento da parceria, no plano de trabalho, e na legislação pertinente; atentando inclusive
para especificação e cumprimento do objeto, das metas, do prazo de execução, e
responsabilidades da executora;
III – efetuar planejamento e cronograma de fiscalização;
IV – informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam
comprometer as atividades ou metas da parceria, assim como as providências adotadas ou que
serão adotadas para sanar os problemas detectados;
V – acompanhar e controlar o prazo de vigência da parceria e o cronograma de execução dos
serviços, justificando e solicitando ao Instituto as reformulações e alterações necessárias no
instrumento da parceria e/ou no plano de trabalho, a prorrogação de ofício ou outras medidas que
sejam oportunas e convenientes ao interesse público, com vistas à consecução do objeto,
observando a legislação pertinente.
7.4 As ações de monitoramento e avaliação do gestor público compreendem a verificação:
I – do atendimento das metas estabelecidas no Plano de Trabalho;
II - da permanência da equipe de referência de acordo com os termos do presente Edital durante
todo o período de vigência;
7.5 Os procedimentos de monitoramento e avaliação ocorrerão através de:
I - análise de dados, coletados através de instrumentos específicos, da execução das ações
desenvolvidas em cada serviço;
II - visitas técnicas in loco, caso necessário;
III - reuniões de monitoramento, individuais e/ou coletivas.
CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO
Este instrumento poderá ser alterado em qualquer de suas cláusulas e disposições, exceto quanto
ao seu objeto, mediante Termo Aditivo, de comum acordo entre as partes, desde que tal interesse
seja manifestado, previamente, por escrito.
CLÁUSULA NONA - DO PESSOAL
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Não se estabelecerá nenhum vínculo de natureza jurídica-trabalhista, de qualquer espécie, com o
pessoal que as partes utilizarem para a realização dos trabalhos ou atividades constantes deste
Termo de Cooperação Mútua.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO
A denúncia ou rescisão deste Termo poderá ocorrer a qualquer tempo, por iniciativa de qualquer
um dos partícipes, mediante notificação, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A eventual rescisão deste instrumento não prejudicará a execução
de atividades previamente acordadas entre as partes, já iniciadas, os quais manterão seu curso
normal até sua conclusão.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem motivo para rescisão de pleno direito o
inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas, o descumprimento das normas estabelecidas na
legislação vigente ou a superveniência de norma legal ou fato que tome material ou formalmente
inexequível.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICIDADE
A publicação resumida do presente TERMO DE COOPERAÇÃO ou de seus aditamentos será
providenciada pelos PARTÍCIPES, no Diário Oficial do Estado do Maranhão, até o quinto dia
útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data,
como condição indispensável para sua eficácia, conforme o parágrafo único, do art. 61, da Lei
n° 8.666/93, e demais normas pertinentes à matéria.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DIREITO DE PROPRIEDADE
O direito de propriedade relativa ao inventário arbóreo, na data da conclusão ou extinção da
parceria pertencerá ao ente Municipal, ficando desde já estabelecido que qualquer benfeitoria
decorrente da parceria integrará o patrimônio público, não tendo o parceiro direito de retenção ou
indenização a qualquer título.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
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Fica eleito o foro da Comarca de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, para dirimir as
questões ou litígios decorrentes do presente TERMO DE COOPERAÇÃO, com a exclusão de
qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, por estarem de pleno e comum acordo, as partes assinam o presente instrumento em 04
(quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas.

São Luís (MA), ______de __________de______.

_____________________________________________________________
WALBER DA SILVA PEREIRA FILHO
INSTITUTO MUNICIPAL DA PAISAGEM URBANA – IMPUR
PARCEIRO

_____________________________________________________________
(PESSOA FÍSICA/PESSOA JURÍDICA)
PARCEIRO

TESTEMUNHAS:
1. _____________________________
CPF N.º

2. ___________________________
CPF N.º
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ANEXO IX
ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº. _____/20_____ – IMPUR

Processo nº. _________/________.

ACORDO
DE
COOPERAÇÃO
MÚTUA
CELEBRADO
ENTRE
O
INSTITUTO
MUNICIPAL DA PAISAGEM URBANA – IMPUR
E__________________________________ (PESSOA
FÍSICA/PESSOA JURÍDICA), VISANDO A
REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS
QUE RESULTARÁ NO INVENTÁRIO DE
ÁRVORES HISTÓRICAS, CULTURAIS, DE
NOTÁVEL BELEZA CÊNICA E DE INTERESSE
PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS A
SEREM PROTEGIDAS DE MODO ESPECIAL;
CONSOANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES
ESTIPULADAS NO PRESENTE INSTRUMENTO
DE PARCERIA.
Pelo presente instrumento, o INSTITUTO MUNICIPAL DA PAISAGEM URBANA –
IMPUR, inscrita no CNPJ nº. 05.500.161/0001-68, situado na Av. Santos Dumont, 2.000, bairro
São Cristóvão, CEP 65.046-668, São Luís/MA, neste ato representado por seu presidente,
WALBER DA SILVA PEREIRA FILHO, brasileiro, casado, Arquiteto e Urbanista, inscrito no
CAU/MA sob o nº. A36948-9, residente e domiciliado nesta cidade, e a (PESSOA JURÍDICA
DE DIREITO PÚBLICO)________________________________, neste ato representada
por_________________________, portador do RG nº ____________________, inscrito no CPF
sob nº____________________, residente e domiciliado nesta cidade, resolvem firmar o presente
ACORDO DE COOPERAÇÃO, nos termos do art. 116 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, e suas alterações subsequentes, mediante as cláusulas e condições a seguir reproduzidas:
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CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto
O presente instrumento tem por objeto estabelecer condições de cooperação mútua entre os
partícipes, para o levantamento, análise e aprovação de dados referente ao patrimônio arbóreo
municipal, com o intuito de confeccionar inventário de árvores históricas, culturais, de notável
beleza cênica e interesse público, no limite do Município de São Luís; bem como promover a
proteção, conservação e difusão das espécies arbóreas identificadas, com esteio na importância da
defesa das espécies naturais e do patrimônio histórico ambiental.
Parágrafo Primeiro – O objeto da parceria será executado, conforme especiações e condições
gerais estabelecidas no Plano de Trabalho (anexo ao Edital) elaborado pelo IMPUR, nos termos da
Cláusula Segunda do presente instrumento.
Parágrafo Segundo – Integram o presente Acordo de Cooperação, como se aqui estivessem
transcritos: as disposições do Edital n° 001/2021/IMPUR e seus anexos, bem como todas as
correspondências trocadas entre os partícipes.
CLÁUSULA SEGUNDA – Do Plano de Trabalho
Para o alcance do objeto pactuado, o IMPUR elaborará, no prazo de até 10 (dez) dias úteis a
partir da assinatura do presente instrumento, o Plano de Trabalho que, independente de
transcrição, será parte integrante e indissociável do presente instrumento, assim como toda a
documentação técnica resultante do referido plano, a cujos dados nela contidos acatem os
partícipes.
CLÁUSULA TERCEIRA - Das Obrigações dos Partícipes
I – DAS OBRIGAÇÕES DO PARCEIRO
a) Executar fielmente o objeto da parceria, descrito na Cláusula Primeira deste instrumento,
conforme as diretrizes do PLANO DE TRABALHO desenvolvido pelo Instituto Municipal da
Paisagem Urbana – IMPUR; atentando, especialmente, para especificação e cumprimento do
objeto, das metas e do prazo de execução; considerando as regras estabelecidas neste instrumento
de parceria e na legislação pertinente;
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b) Zelar pela boa qualidade e eficiência das ações, atividades e serviços prestados, de acordo com
as diretrizes técnicas e operacionais definidas pelo Instituto Municipal da Paisagem Urbana –
IMPUR;
c) Possuir recursos humanos e materiais adequados e compatíveis com a execução do PLANO
DE TRABALHO;
d) Comunicar, de imediato, por escrito o Instituto Municipal da Paisagem Urbana – IMPUR,
acerca de ocorrências de fatos ou anormalidades que venham a prejudicar a perfeita execução da
atividade, a paralisações das atividades, alteração do número de colaboradores, bem como
quaisquer outras informações e atividades que venham a interferir na execução do serviços;
e) Atender às eventuais solicitações acerca de levantamentos de dados quando formuladas pelo
Instituto Municipal da Paisagem Urbana – IMPUR;
f) Responsabilizar-se exclusivamente pela contratação e pagamento dos salários, verbas de
convenção ou dissídio coletivo, verbas rescisórias do pessoal que vier a ser necessário à execução
do objeto da parceria, inclusive pelos encargos sociais e obrigações trabalhistas decorrentes, ônus
tributários ou extraordinários e aqueles decorrentes de acidentes de trabalho de seus empregados,
no desempenho de seus serviços ou em conexão com eles;
g) Comunicar ao Instituto Municipal da Paisagem Urbana – IMPUR suas alterações estatutárias,
devidamente registradas em Cartório, bem como eventuais alterações em seu quadro de
representantes;
h) Submeter previamente ao Instituto Municipal da Paisagem Urbana – IMPUR qualquer
proposta de alteração do PLANO DE TRABALHO, na forma definida no Edital nº
001/2021/IMPUR e neste instrumento;
i) Executar as ações em estrita consonância com a legislação pertinente, bem como com as
diretrizes, objetivos e indicativos de estratégias metodológicas específicas para cada serviço, nos
termos deste instrumento ou qualquer outro que vier a alterá-lo ou complementá-lo;
j) Prestar a comissão de fiscalização todas as informações e esclarecimentos necessários durante
o processo de monitoramento e avaliação do atendimento ao objeto do presente instrumento;
k) Promover, no prazo estipulado pela comissão de fiscalização da parceria, quaisquer
adequações apontadas no processo de monitoramento, avaliação e gestão operacional;
l) Apresentar à comissão de fiscalização da parceria, nos prazos e nos moldes por ela
estabelecidos, os relatórios mensais dos dados coletados;
m) Abster-se, durante toda a vigência da parceria, de ter como dirigente membro de Poder ou do
Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública municipal direta
ou indireta, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau.
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II – DAS OBRIGAÇÕES DO IMPUR
a) Contribuir com a expertise do Instituto (acerca de assuntos inerentes a paisagismo) e
assessoria técnica para ofertar as diretrizes da execução do Plano de Trabalho, bem como a sua
elaboração e supervisão;
b) Colaborar com a execução do projeto;
c) Promover a articulação entre a iniciativa pública e privada, com o objetivo de formação de
parcerias para execução do objeto deste Acordo;
d) Disponibilizar dados para que sirvam de ponto de partida e referência ao desenvolvimento das
ações objeto deste Acordo.
e) Prestar o apoio necessário e indispensável ao parceiro, para que seja alcançado o objeto deste
instrumento de parceria, em toda a sua extensão e no tempo devido;
f) Designar novos membros para compor a comissão de fiscalização da parceria e suplente, na
hipótese de deixarem de ser agentes públicos, serem lotados em outro órgão ou entidade ou por
outro motivo, como licenças;
g) Propor, receber, analisar e, se for o caso, aprovar as propostas de alteração deste instrumento
de parceria e/ou do PLANO DE TRABALHO;
h) Analisar os relatórios de execução do objeto da parceria;
i) Divulgar informações referentes à parceria celebrada em dados abertos e acessíveis no seu
sítio eletrônico;
j) Exercer atividade de monitoramento e avaliação sobre a execução da parceria, inclusive, se for
o caso, reorientando as ações, de modo a aprimorar e a evitar a descontinuidade das ações
pactuadas.
CLÁUSULA QUARTA – DA NÃO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS
E ORÇAMENTÁRIOS ENTRE AS PARTES
Não haverá qualquer espécie de repasse de recursos financeiros entre as partes para a execução
do presente Acordo de Cooperação.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – As despesas necessárias à plena consecução do objeto acordado,
tais como: pessoal, deslocamentos, comunicação entre os partícipes e outras que se fizerem
necessárias, correrão por conta das dotações específicas constantes nos orçamentos dos
partícipes.
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PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços decorrentes do presente instrumento serão prestados
em regime de cooperação mútua, não cabendo às partes quaisquer remunerações por aqueles.
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA
O presente instrumento vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo, a critério da Administração Pública,
observado o disposto no art. 57, da Lei nº 8.666/1993.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Quando formulados pelo parceiro, os pedidos de prorrogação da
parceria devem ser apresentados em até 30 (trinta) dias antes do término da vigência.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A formalização do termo aditivo deve ser realizada durante a
vigência da parceria.
CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO
As ações relacionadas ao objeto deste Acordo de Cooperação dar-se-ão conforme cronograma de
execução previsto no Plano de Trabalho elaborado pela equipe técnica do Instituto Municipal da
Paisagem Urbana – IMPUR.
PARÁGRAFO ÚNICO – No caso de paralisação, a administração pública municipal terá a
prerrogativa para assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, de modo a
evitar sua descontinuidade da execução do objeto da parceria.
CLÁUSULA SÉTIMA
AVALIAÇÃO.

–

DO

ACOMPANHAMENTO,

MONITORAMENTO

E

7.1 Os serviços que compõem o presente instrumento de cooperação serão objeto de gestão
operacional de caráter público, sendo sua execução devidamente monitorada e avaliada pela
administração pública, por meio do Instituto Municipal da Paisagem Urbana – IMPUR.
7.2 Comissão de servidores será designada para a fiscalização e avaliação da parceria, de modo
que não sejam desvirtuados os seus objetivos ou causem prejuízo ao interesse público.
7.3 A gestão pública operacional e o acompanhamento da execução dos serviços citados acima
compreendem as seguintes atribuições:
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I – coordenar, articular e avaliar o planejamento e o processo de execução das ações relacionadas
ao objeto da parceria;
II – acompanhar e fiscalizar a conformidade o cumprimento do cronograma de execução,
integrante do plano de trabalho desenvolvido pelo Instituto, considerando as regras estabelecidas
no instrumento da parceria, no plano de trabalho, e na legislação pertinente; atentando inclusive
para especificação e cumprimento do objeto, das metas, do prazo de execução, e
responsabilidades da executora;
III – efetuar planejamento e cronograma de fiscalização;
IV – informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam
comprometer as atividades ou metas da parceria, assim como as providências adotadas ou que
serão adotadas para sanar os problemas detectados;
V – acompanhar e controlar o prazo de vigência da parceria e o cronograma de execução dos
serviços, justificando e solicitando ao Instituto as reformulações e alterações necessárias no
instrumento da parceria e/ou no plano de trabalho, a prorrogação de ofício ou outras medidas que
sejam oportunas e convenientes ao interesse público, com vistas à consecução do objeto,
observando a legislação pertinente.
7.4 As ações de monitoramento e avaliação do gestor público compreendem a verificação:
I – do atendimento das metas estabelecidas no Plano de Trabalho;
II - da permanência da equipe de referência de acordo com os termos do presente Edital durante
todo o período de vigência;
7.5 Os procedimentos de monitoramento e avaliação ocorrerão através de:
I - análise de dados, coletados através de instrumentos específicos, da execução das ações
desenvolvidas em cada serviço;
II - visitas técnicas in loco, caso necessário;
III - reuniões de monitoramento, individuais e/ou coletivas.
CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO
Este instrumento poderá ser alterado em qualquer de suas cláusulas e disposições, exceto quanto
ao seu objeto, mediante Termo Aditivo, de comum acordo entre as partes, desde que tal interesse
seja manifestado, previamente, por escrito.
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CLÁUSULA NONA - DO PESSOAL
Não se estabelecerá nenhum vínculo de natureza jurídica-trabalhista, de qualquer espécie, com o
pessoal que as partes utilizarem para a realização dos trabalhos ou atividades constantes deste
Acordo de Cooperação Mútua.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO
A denúncia ou rescisão deste Acordo poderá ocorrer a qualquer tempo, por iniciativa de qualquer
um dos partícipes, mediante notificação, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A eventual rescisão deste instrumento não prejudicará a execução
de atividades previamente acordadas entre as partes, já iniciadas, os quais manterão seu curso
normal até sua conclusão.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem motivo para rescisão de pleno direito o
inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas, o descumprimento das normas estabelecidas na
legislação vigente ou a superveniência de norma legal ou fato que tome material ou formalmente
inexequível.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICIDADE
A publicação resumida do presente ACORDO DE COOPERAÇÃO ou de seus aditamentos será
providenciada pelos PARTÍCIPES, no Diário Oficial do Estado do Maranhão, até o quinto dia
útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data,
como condição indispensável para sua eficácia, conforme o parágrafo único, do art. 61, da Lei
n° 8.666/93, e demais normas pertinentes à matéria.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DIREITO DE PROPRIEDADE
O direito de propriedade relativa ao inventário arbóreo, na data da conclusão ou extinção da
parceria pertencerá ao ente Municipal, ficando desde já estabelecido que qualquer benfeitoria
decorrente da parceria integrará o patrimônio público, não tendo o parceiro direito de retenção ou
indenização a qualquer título.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, para dirimir as
questões ou litígios decorrentes do presente ACORDO DE COOPERAÇÃO, com a exclusão de
qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, por estarem de pleno e comum acordo, as partes assinam o presente instrumento em 04
(quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas.

São Luís (MA), ______de __________de______.

_____________________________________________________________
WALBER DA SILVA PEREIRA FILHO
INSTITUTO MUNICIPAL DA PAISAGEM URBANA – IMPUR
PARCEIRO

_____________________________________________________________
(PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO)
PARCEIRO

TESTEMUNHAS:
1. _____________________________
CPF N.º

2. ___________________________
CPF N.º
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ANEXO X
PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS
ÓRGÃO/ ENTIDADE

CNPJ/MF

NOME (PESSOA FÍSICA)

CPF

ENDEREÇO:

NOME DO RESPONSÁVEL:

DDD/FONE

CEP

UF

RG:

CPF:

CARGO:
ENDEREÇO:

CEP:

2. OUTROS PARTICIPANTES
ÓRGÃO OU ENTIDADE

CNPJ

ENDEREÇO

UF
MA

REPRESENTANTE LEGAL

CPF/MF

CEP

DDD/FONE
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3. DESCRIÇÃO DO PROJETO
TÍTULO DO PROJETO
Inventário de árvores históricas, culturais, de notável beleza cênica
e interesse público, nos limites do Município de São Luís.

PERÍODO DE VIGÊNCIA
INÍCIO
XXXX

TÉRMINO
XXXX

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO
Constitui objeto do presente projeto a celebração de mútua cooperação entre a Municipalidade,
através do INSTITUTO MUNICIPAL DA PAISAGEM URBANA – IMPUR com membros da
Sociedade Civil Organizada; Entidades da Sociedade Civil sem fins lucrativos; Faculdades;
Universidades; Institutos de Educação, Ciência e Tecnologia e pessoas físicas e jurídicas
legalmente constituídas, visando à realização levantamento do patrimônio vegetal municipal, para
a confecção de inventário de palmeiras nativas e árvores raras, históricas, culturais, de notável
beleza cênica e interesse público, nos limites do Município de São Luís; bem como para promover
a proteção das espécies vegetais identificadas.
JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO
A proposta de parceria, por meio de Acordo ou Termo de Cooperação, justifica-se na necessidade
de elaboração do inventário do patrimôneo vegetal para fomentar a proteção, promoção e difusão
das espécies vegetais já tombadas e das passíveis de tombamento, no Município de São Luís;
considerando importância da defesa das espécies naturais e da preservação do patrimônio
histórico ambiental para as próximas gerações. Sendo esta, a força motriz que impulsiona a
realização deste projeto, idealizado coletivamente pelo Instituto Municipal da Paisagem Urbana
(IMPUR), o Ministério Público Estadual, representado pela 1ª e 2ª Promotoria de Justiça
Especializada de Meio Ambiente, o Fórum Estadual de Educação Ambiental, a Secretaria de
Estado de Meio Ambiente (SEMA), a Secretaria de Estado da Cultura (SECMA), representado
pela Superintendência do Patrimônio Cultural do Estado do Maranhão (SPC/SECMA); a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente (SEMMAM); Secretaria Municipal de Cultura (SECULT) e a Fundação
Municipal de Patrimônio Histórico (FUMPH).
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OBJETIVO GERAL
Elaborar um inventário arbóreo composto por árvores que tenham valor histórico, cultural,
notável beleza cênica e interesse público, localizadas no Município de São Luís.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Determinar os critérios utilizados para seleção das espécies vegetais;
Realizar levantamento bibliográfico e histórico das palmeiras e árvores selecionadas;
Gerar pesquisas colaborativas junto às comunidades;
Realizar levantamento de campo das palmeiras e árvores selecionadas;
Validar os dados levantados;
Compilar e registrar os dados obtidos por meio da plataforma SIG (Sistema de Informação
Geográfica).
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
2021
AÇÃO

Definição dos
critérios
utilizados para
seleção das
espécies
vegetais
Levantamento
bibliográfico
histórico das
palmeiras e
árvores
selecionadas
Pesquisas
colaborativas
junto às
comunidades

Levantamento
de campo das
palmeiras e
árvores
selecionadas

Validação dos
dados
levantados

Compilação e
registro dos
dados obtidos
por meio da
plataforma SIG

OUT

NOV

DEZ

JAN

2022
FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET
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4. EQUIPE TÉCNICA
EQUIPE TÉCNICA

FUNÇÃO

5. APROVAÇÃO DOS PARTÍCIPES

APROVADO

São Luís/ MA,_______de________________de________.

__________________________________________________________
PARCEIRO

APROVADO

São Luís/ MA,_______de________________de________.

____________________________________________________________
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