ANEXO IV – Acordo de Cooperação Técnica

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI
CELEBRAM O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
ARTÍSTICO NACIONAL – IPHAN POR INTERMÉDIO DA
SUPERINTENDÊNCIA EM SANTA CATARINA, XXX
VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DA
REDE DO PATRIMÔNIO CULTURAL - SANTA
CATARINA.
ACT Nº XX/2018 – SUPERINTENDÊNCIA IPHAN/SC

Aos xx dias do mês de dezembro do ano de 2017, o INSTITUTO DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL – IPHAN, autarquia federal, vinculada ao
Ministério da Cultura, constituídos pela Lei nº 8.029 e pela Lei nº 8.113, respectivamente de 12 de
abril e 12 de dezembro de 1990, por intermédio de sua Superintendência em Santa Catarina,
doravante denominada IPHAN/SC, situada na cidade de Florianópolis, estado de Santa Catarina,
à Praça Getúlio Vargas, nº 268, Centro, Florianópolis-SC, CEP 88020-030, inscrita no CNPJ sob
o n° 26.474.056/0012-24, neste ato representada por sua Superintendente, LILINE JANINE
NIZZOLA, RG Nº XXX, CPF Nº XXX; a (Nome Instituição Parceira), (tipo de
instituição), doravante denominada xxxx, situada na cidade de xxx, estado de Santa Catarina, à
(Endereço Completo), inscrita no CNPJ sob o nº xxx, neste ato representada por seu/sua
Presidente, (Nome Representante Legal Instituição), RG Nº XXX, CPF Nº XXX, resolvem
firmar o presente Acordo de Cooperação Técnica, que será em tudo regido pelos preceitos e
princípios de direito público e obedecerá em especial às normas e disposições contidas na
Instrução Normativa nº001/97, da Secretaria do Tesouro Nacional-STN e no Decreto nº
93.872/86 e no que couber às disposições da Lei nº 8.666/93, bem como nos termos da Portaria
Interministerial nº 127/MP/MF/CCGU de 29/05/2008 e Portaria IPHAN nº 137/2016,
devendo ser executado em estrita observância das cláusulas e condições constantes deste
instrumento que ora se aceitam e mutuamente se outorgam no seguintes termo:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Este instrumento tem por objeto a mútua cooperação técnica entre as partes visando à
implementação e funcionamento da Rede do Patrimônio Cultural – Santa Catarina.
§ 1º - “Casas do Patrimônio” é um conceito utilizado pelo Iphan para designar espaços nos quais
se desenvolvem ações dialógicas de educação, preservação e salvaguarda do Patrimônio Cultural.
A Rede do Patrimônio Cultural se insere nesse contexto e será estruturada de forma a atender as
seguintes diretrizes gerais definidas na “Carta de Nova Olinda” e Portaria IPHAN nº 137/2016,
documento norteador dos conceitos inerentes às Casas do Patrimônio:
a) Garantir um espaço para a troca de experiências;
b) Valorizar as ações educativas com interface entre o patrimônio cultural, meio ambiente e
turismo;
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c) Estimular a participação da população nas decisões sobre a proteção do patrimônio
cultural;
d) Promover oficinas, cursos e outras ações educativas voltados à socialização de
conhecimentos e a capacitação de profissionais para atuar na área.
§ 2o – A Rede do Patrimônio Cultural – Santa Catarina constitui-se em uma rede de parceiros que
atuam na área do Patrimônio Cultural, ao agregarem-se em Rede esses parceiros buscam
fortalecer a troca de experiências, a soma de esforços e a ampliação de resultados na proteção e
salvaguarda do Patrimônio Cultural Brasileiro.
§ 3o - A Rede do Patrimônio Cultural – Santa Catarina têm por objetivo constituir, articular e
fomentar espaços de interlocução com a comunidade local, visando propiciar o debate e a
participação social na gestão, proteção e valorização do patrimônio cultural.
§ 5o - A Rede do Patrimônio Cultural – Santa Catarina será articulada no espaço virtual por meio
de troca de e-mail e informações e no espaço físico por meio de reuniões presenciais. Essas
reuniões poderão ser realizadas no Iphan/SC ou na sede dos parceiros.
§ 6o - A participação nas atividades da Rede do Patrimônio Cultural – Santa Catarina é aberta a
todos os cidadãos interessados em temáticas relacionadas ao Patrimônio Cultural. A adesão
formal à Rede do Patrimônio Cultural – Santa Catarina é realizada por meio do envio de um
“Plano de Trabalho” ao Iphan/SC e poderá ser solicitada por instituições que atuem na proteção,
salvaguarda e valorização do Patrimônio Cultural Brasileiro.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES
Em decorrência do presente Acordo, as partes responsabilizam-se:
1. IPHAN/SC:
a) Gerir e articular a Rede do Patrimônio Cultural – Santa Catarina;
b) Mobilizar e coordenar as reuniões do Grupo de Trabalho;
c) Realizar, dentro de suas possibilidades, ações educativas de sensibilização e capacitação na
área do Patrimônio Cultural;
d) Planejar, implementar, fomentar e/ou divulgar as atividades na Rede do Patrimônio
Cultural – Santa Catarina previstas no Plano de Trabalho.
2. XXXX:
a) Realizar, dentro de suas possibilidades, ações educativas de sensibilização e capacitação na
área do Patrimônio Cultural;
b) Participar das reuniões do Grupo de Trabalho, propor e realizar atividades da Rede do
Patrimônio Cultural – Santa Catarina previstas no Plano de Trabalho;
c) Divulgar e participar das atividades realizadas pela Rede do Patrimônio Cultural - Santa
Catarina.
d) xxx

CLÁUSULA TERCEIRA - DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO
Estão previstas como ações iniciais da Rede do Patrimônio Cultural – Santa Catarina:
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a) Realização de reuniões do Grupo de Trabalho para dialogar sobre temáticas relacionadas
ao patrimônio cultural e planejar as ações da Rede;
b) Organização e realização de ações educativas que propiciem a troca de experiências, o
debate e a socialização de conhecimento sobre o Patrimônio Cultural Brasileiro;
§ 1º - As atividades previstas nas cláusulas acima foram programadas para serem desenvolvidas
nos anos de 2017, 2018 e 2019, podendo ser alteradas, suprimidas ou ampliadas, de acordo com
os encaminhamentos das Reuniões do Grupo de Trabalho e o Plano de Trabalho estabelecido de
comum acordo entre as partes.
§ 2º - Toda a programação das atividades, além das previstas nas cláusulas anteriores, deverá ser
definida de comum acordo entre as partes, respeitando-se as diretrizes definidas nas cláusulas
primeira e segunda deste instrumento.
CLÁUSULA QUARTA - DO GRUPO DE TRABALHO E O PLANO DE TRABALHO
Na execução deste Acordo, os representantes legais das instituições partícipes representarão os
signatários no cumprimento do seu objeto.
§ 1º - Para integrar o Grupo de Trabalho do presente Acordo, cada um dos signatários designará
um coordenador que acompanhará a execução das ações educativas;
§ 2º - O Grupo de Trabalho realizará reuniões ordinárias semestrais em formato físico ou virtual.
CLÁUSULA QUINTA - DO PESSOAL
O pessoal indicado para desenvolver as atividades concernentes a este Acordo permanecerá
vinculado aos seus órgãos/instituições de origem.
§ 1º - Todas as obrigações contraídas em decorrência das contratações que se fizerem necessárias
à consecução deste Acordo serão de responsabilidades das partes que as realizarem.
CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS
Este instrumento não envolve repasse de recursos financeiros, devendo cada uma das partes arcar
com as despesas necessárias ao cumprimento das obrigações assumidas com recursos próprios e
aprovadas em seus respectivos orçamentos.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
O presente Acordo de Cooperação Técnica vigorará pelo prazo de 02 (dois) anos, podendo ser
prorrogado através de Acordo Aditivo, havendo manifestação expressa das partes.
CLÁUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES E ADESÕES
As condições estabelecidas no presente Acordo poderão ser alteradas, em todo ou em parte,
através da firmatura de instrumento denominado “Termo Aditivo”, com as devidas justificativas,
mediante proposta a ser apresentada no prazo mínimo de 20 (vinte) dias antes do seu término e
desde que aceitas pelos Partícipes.
§ 1º - Fica vedado nos Termos do Art. 15, §§ 1º e 2º, da Instrução Normativa nº 001/97 – STN,
o aditamento do presente Acordo com o intuito de alterar o seu objeto.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
Este Acordo poderá ser rescindido ou denunciado a qualquer tempo, mediante aviso prévio
daquele que se desinteressar com a antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, tomadas as
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providencias para a salvaguarda dos trabalhos em curso, respeitando as obrigações, porventura,
assumidas com terceiros.
§ 1º - Este Acordo poderá ser rescindido ou denunciado por concorrência de qualquer uma das
seguintes hipóteses:
a) Caso fortuito ou força maior;
b) Descumprimento de qualquer cláusula estabelecida neste instrumento;
c) Superveniência de forma legal e obstativa.
§ 2º - No caso de denúncia, as pendências ou trabalhos em fase de execução serão definidos e
resolvidos por meio de instrumento de “Encerramento do Acordo” que estabeleça as
responsabilidades relativas à conclusão ou extinção de cada um desses trabalhos e das pendências,
inclusive naquilo que se refere ao destino de bens eventualmente cedidos por empréstimo ou
cessão de uso.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO
O IPHAN/SC providenciará a publicação Acordo em extrato no Diário Oficial da União dentro
do prazo de 20 (vinte) dias a contar do prazo de sua assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
Os Partícipes elegem o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Santa Catarina,
com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas e questões
oriundas do presente Acordo de Cooperação, que não puderem ser resolvidas
administrativamente.
E, estando assim, justas e concordes, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias
de igual teor, forma e data, para um só fim de direito, na presença das testemunhas abaixo
identificadas que a tudo assistiram.

LILIANE JANINE NIZZOLA
Superintendente – IPHAN/SC
XXXX
XXXXXXXXXXX
Testemunha 1

Testemunha 2

Nome:_____________________________

Nome:_____________________________

CPF: ______________________________

CPF: ______________________________
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