
PORTARIA Nº 29, DE 16 DE JANEIRO DE 2014. 

(BAE – Boletim Administrativo Eletrônico do IPHAN nº. 948 – Edição Semanal de 17/01/2014) 

 

Dispõe sobre os acordos de cooperação técnica. 

 

 

A PRESIDENTA DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 

ARTÍSTICO NACIONAL, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 6.844, 

de 07 de maio de 2009, com fundamento no art. 116 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, resolve: 

 

Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre a celebração de acordos de cooperação técnica – ACT 

no âmbito do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. 

Parágrafo único. Entende-se por ACT instrumento que formaliza a execução de 

atividades em parceria do IPHAN com órgãos públicos federais, estaduais e municipais 

ou entidades particulares, sem previsão de repasse de recursos orçamentários entre as 

partes. 

 

Art. 2º Para cada proposta de ACT deverá ser aberto processo administrativo 

devidamente autuado, protocolado e numerado, o qual deverá ser instruído 

necessariamente com: 

I – parecer técnico, aprovado pelo Diretor do Departamento, Diretor da Unidade Especial 

ou Superintendente Estadual, conforme o caso; 

II – minuta de acordo de cooperação técnica; 

III – plano de trabalho, aprovado pelo Diretor do Departamento, Diretor da Unidade 

Especial ou Superintendente Estadual, conforme o caso; 

IV – documentos comprobatórios da capacidade jurídica do proponente e de seu 

representante legal, exclusivamente no caso de entidades privadas; e 

V – parecer da Procuradoria Federal junto ao IPHAN. 

§ 1º O parecer técnico deverá demonstrar a existência de interesse recíproco, a legalidade 

do objeto e o seu enquadramento nas atribuições legais do IPHAN e do parceiro, bem 

como a justificativa quanto à escolha do parceiro. 

§ 2º São cláusulas necessárias da minuta de acordo de cooperação técnica as que 

estabeleçam: 

I – o objeto e seus elementos característicos, em consonância com o Plano de Trabalho, 

que integrará o termo celebrado independentemente de transcrição; 

II – as obrigações de cada um dos partícipes; 

III – a vigência, fixada de acordo com o prazo previsto para a consecução do objeto e em 

função das metas estabelecidas; 

IV – a possibilidade de prorrogação da vigência, mediante termo aditivo; 



V – a possibilidade de alteração do acordo, mediante termo aditivo; 

VI - o órgão do IPHAN responsável por acompanhar a execução do acordo; 

VII – a inexistência de repasse de recursos orçamentários entre os partícipes; 

IX – a indicação do foro para dirimir as dúvidas decorrentes da execução dos convênios, 

contratos ou instrumentos congêneres, estabelecendo a obrigatoriedade da prévia 

tentativa de solução administrativa com a participação da Advocacia Geral da União, em 

caso de os partícipes serem da esfera federal, administração direta ou indireta. 

§ 3º O plano de trabalho deverá conter: 

I – identificação do objeto a ser executado; 

II – metas a serem atingidas; 

III – etapas ou fases de execução; e 

IV – previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão das etapas 

ou fases programas. 

§ 4º Deverá ser designado servidor para atuar como fiscal do acordo de cooperação 

técnica. 

 

Art. 3º Deverá ser designado servidor para atuar como fiscal do acordo de cooperação 

técnica. 

Parágrafo único. O fiscal deverá: 

I – anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas À consecução do objeto, 

adotando as medidas necessárias à regularização das falhas observadas; 

II – verificar o cumprimento das metas do Plano de Trabalho nas condições estabelecidas. 

 

Art. 4º São competentes para assinar acordos de cooperação técnica o Presidente, os 

Diretores das Unidades Especiais e os Superintendentes Estaduais. 

 

Art. 5º É vedada a celebração de ACT com entidades privadas sem fins lucrativos que 

tenham como dirigente agente político de Poder Público ou do Ministério Público, assim 

como dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública de qualquer esfera 

governamental, ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até segundo grau. 

 

Art. 6º Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente. 

 

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

JUREMA MACHADO 

Presidenta 


