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ANEXO III – MINUTA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE 

ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA E XXXXXXX, 

COM VISTAS À EXECUÇÃO DO PROJETO DE 

RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 

REGISTROS DE FUNCIONÁRIOS DA CVRD 

INTEGRANTES DO ACERVO DO MUSEU 

FERROVIÁRIO DE JOÃO NEIVA. 

 Os Acordantes ora denominados de: 

I - ACORDANTE (Proprietário do Imóvel): A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO 

NEIVA - PMJN, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

31.776.479/0001-86, com sede na Av. Presidente Vargas, nº 157, Centro, João Neiva - ES, CEP: 

29.680-000, neste ato representada pelo seu Prefeito, Sr. OTÁVIO ABREU XAVIER, 

brasileiro, médico e portador da Carteira de Identidade nº 124.123. 

II - ACORDADO (Proponente do Projeto) : .........................., ......................, inscrita no CNPJ 

sob o no. XXXXXXX, neste ato representado por seu representante legal, Sr(a). 

XXXXXXXXX, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), residente e domiciliado na 

XXXXXXXXXXXXX, inscrito no CPF sob o  nº XXXXX. 

Resolvem celebrar o presente Acordo de Cooperação, que será regido pelas Cláusulas e 

condições que seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui-se objeto do presente Acordo de Cooperação a elaboração, captação e execução dos 

projetos a serem apresentados ao Ministério da Cultura, visando a Restauração e Conservação 

de Registros de Funcionários do Museu Ferroviário de João Neiva  

CLÁUSULA SEGUNDA - DO ACERVO - DESCRIÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E 

LOCALIZAÇÃO 

O Museu Ferroviário de João Neiva funciona no galpão onde era o almoxarifado das oficinas da 

Vale do Rio Doce. O galpão foi construído em 1943, e abriga o acervo composto por cerca de 

mil fichas de registro de funcionários, um painel com 441 fotos (3x4) de funcionários e um 

móvel do tipo fichário de madeira, em que as fichas eram guardadas.  O Museu está localizado 

na Av. Presidente Vargas, 149, Centro, João Neiva - ES. CEP 29680-000. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA APROVAÇÃO DO PROJETO 

Neste ato o ACORDANTE (proprietário) autoriza ao ACORDADO a elaboração, captação de 

recursos e execução do projeto de Restauração e Conservação de Registro de Funcionários do 
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Museu Ferroviário de João Neiva, no município de João Neiva, bem como sua apresentação ao 

Ministério da Cultura para fins dos incentivos fiscais instituídos pela Lei nº 8.313, de 23 de 

dezembro de 1991.   

CLÁUSULA QUARTA - DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 

As atribuições e responsabilidades inerentes ao pleno cumprimento do objeto do presente 

Acordo de Cooperação Técnica, são as seguintes: 

I - DO ACORDANTE: 

a) Acompanhar a elaboração do projeto de restauração e conservação; 

b) Acompanhar e zelar pela boa aplicação dos recursos captados para execução do projeto; 

c) Aprovar e receber as atividades de restauração e conservação. 

SUBCLÁUSULA ÚNICA.  O ACORDANTE fica solidariamente responsável pelas obrigações 

estabelecidas neste Termo, ao ACORDADO, observando-se que a obrigação imposta ao 

ACORDADO, exaure-se com a aprovação na forma da legislação complementar e correlata. 

II - DO ACORDADO: 

a) Coordenar a elaboração e a execução dos projetos técnicos e complementares, e os 

correspondentes projetos de incentivos fiscais, sempre de comum acordo com o 

ACORDANTE; 

b) Colocar à disposição a sua equipe técnica, em especial para a elaboração e a execução dos 

projetos técnicos e fiscais, promovendo, ainda sua aprovação pelo Ministério da Cultura, para 

fins dos incentivos fiscais instituídos pela Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, pelo 

Conselho Municipal de Cultura - COMUC, bem como perante os demais órgãos responsáveis 

pela preservação do patrimônio cultural, a Prefeitura Municipal e as concessionárias de serviços 

públicos; 

c) Selecionar e contratar, com aprovação prévia do proprietário do imóvel, os consultores 

especializados que colaborarão com a equipe própria na elaboração e execução dos projetos 

técnicos e complementares, respondendo pelos relatórios de acompanhamento e pelas 

correspondentes prestações de contas definidas na Lei de Incentivos Fiscais; 

d) Administrar e aplicar, sob supervisão do proprietário do imóvel, os recursos financeiros 

provenientes dos incentivos fiscais alocados ao custeio da elaboração e a execução dos projetos 

técnicos e complementares, bem como recolher os impostos e taxas inerentes aos trabalhos que 

serão realizados, e prestar contas dos recursos postos sob sua administração conforme definido 

nas Leis de Incentivos Fiscais. 

CLÁUSULA QUINTA - DOS BENS REMANESCENTES 
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Os bens doados e que, em razão deste Acordo, tenham sido adquiridos ou produzidos, ficam 

automaticamente incorporados ao patrimônio da PMJN, localizados no Museu Ferroviário. 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 

O presente Acordo vigorará até a aprovação final da prestação de contas. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO 

Toda e qualquer alteração deste instrumento deverá ser previamente analisada pela Procuradoria 

Geral do Município, a quem deverá ser encaminhada a solicitação em tempo hábil para devida 

apreciação. 

CLÁUSULA OITAVA - DO ENQUADRAMENTO LEGAL 

O presente Acordo de Cooperação Técnica é celebrado com base no parágrafo único do artigo 

28 da Lei nº 8.313, de 1991. 

CLÁUSULA NONA - DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre as partes com anuência da PMJN, 

inclusive aqueles relativos a alteração das partes Acordantes em face de previsão legal. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

Fica eleito o Foro da comarca de João Neiva - ES para dirimir eventuais questões judiciais 

oriundas da execução deste Acordo, que não puderem ser resolvidas nos termos da Cláusula 

Nona renunciando as partes signatárias a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

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

partícipes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que 

produza entre si os efeitos legais, na presença de duas testemunhas que também o subscrevem. 

João Neiva, ....... de ............................. de 2018. 

OTÁVIO ABREU XAVIER 

Prefeito Municipal 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Representante legal 

Testemunhas: 

1. Nome: ______________________________CPF __________________ 

 

2. Nome: ______________________________ CPF__________________ 


