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CONSIDERANDO a importdncia dos Portos do Parandr para o Estado do Parand e para os Municipios de
Antonina e Paranagu6;
CONSIDERANDO o Programa de EducagSo Ambiental, do Plano de Controle Ambiental, condicionante da
Licenga de OperagSo do lbama no 117312013, que em seu escopo considera a rede p0blica de ensino como
um dos p0blicos alvo, priorizando as unidades escolares localizadas nas 6reas situadas no entorno do
Porto de Paranagu6;

CONSIDERANDO o Programa de ComunicagSo Social, do Plano de Controle Ambiental, condicionante da
Licenga de Operagdo do lbama no 117312013, em cujos objetivos consta a interagdo permanente entre o

Porto de Paranagu6 e os diversos grupos socioecondmicos institucionais envolvidos ou afetados pelo
empreendimento;

CONSIDERANDO a importdncia do conhecimento relativo aos Portos do Paran6 e suas principais
atividades, incluindo seu hist6rico e sua interagSo com o meio ambiente e a cidade de paranagu 6, para a
formagSo dos alunos dos anos finais do Ensino Fundamental:
CONSIDERANDO

o

interesse do Municipio de Paranagu6 em promover

e difundir o conhecimento
ambiental e a aproximagSo dos cidadios parnanguaras com as atividades portu6rias, resolvem:
A ADMINISTRA9AO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANToNINA.APPA, constituida sob a forma de
EMPTCSA P[bIiCA, vinculada A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E LoGisTIcA,
estabelecida em Paranagu5 - PR, na Avenida Ayrton Senna da Silva, 161, inscrita no CNpJ/MF n.
79.621.439/0001-91, doravante denominada simplesmente de APPAe representada neste ato pelo seu
Diretor Presidente LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA, portador da c6duta de identidad e no 44.332.331-

8/SP e CPF/MF no 329.602.648-78 e por seu Diretor de Meio Ambiente JOAO pAULO RIBETRO
SANTANA, portador do RG n" 6.125.069-7/PR e CPF/MF no 007.650.559-61 , tendo em vista o contido no
processo protocolado sob no 16.181.681-7, devidamente autorizado pelo Diretor Presidente da AppA, em
25.11.2019, assina com

o

e o MUNIC1PIODE)PARANAGUA, neste ato representada peto Sr. prefeito
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Municipal MARCELO ROQUE, e a Secret5ria de EducagSo Sra. VANDECY DUTRA firmam o presente

Acordo de Cooperagio Mritua, em conformidade com a Lei no 13.303/2016, e a Licenga de Operagdo do
f

BAMA no 117312013, aplic6veis no que couber, mediante as cl6usulas e condig6es ajustadas a seguir:

CLAUSUTR pntMgtRn - OO Oe.rgtO - AgSo pedagogica visando capacitar os professores e alunos da
rede municipal de ensino que atuam com as turmas de 50 ano para o acompanhamento das visitas ao
Porto de Paranagu6, com os objetivos de:
- Fornecer aos professores e alunos da rede municipal de ensino informag6es sobre o hist6rico do Porto
de Paranagu6, sobre seu funcionamento, sobre sua importdncia econOmica e social e sua relagdo com o
meio ambiente e a cidade de ParanaguS;
- Oportunizar que os professores e alunos conhegam as instalag6es do Porto de Paranagu6, objetivando a
difus6o do conhecimento sobre as atividades portu6rias;
- Conscientizar alunos e professores sobre a importdncia ecologica do Complexo Estuarino de Paranagu6,
apresentando os principais representantes de sua fauna e flora.

CLAUSULA SEGUNDA

-

DAs ATRIBUICOES DAS PARTES - As partes estabelecem as seguintes

atribuig6es:

Par6grafo Primeiro

a.

Caber6 d Administrag6o dos Portos de Paranagu6 e Antonina:
A recepgdo das turmas de 50 ano da rede municipal de ensino, com palestras e visita monitorada

-

ao Porto:

b. Fornecimento de materialdid5tico e institucional da APPA:
c. Acompanhamento das atividades desdobradas no espago escolar, atrav6s da an5lise dos relatos
dos professores participantes.

Par5grafo segundo

-

Caber6 ao Municipio, atrav6s da Secretaria Municipal de Educag6o e Ensino Integral

(SEMEDI) de Paranagu6r:

a.
b.
c.
d.

OrganizagSo do cronograma de atendimento das escolas assistidas pelo presente Acordo;
DisponibilizagSo de transporte para atendimento ao objeto do Acordo;

Recebimento e repasse ir Appa do formul6rio de acompanhamento do projeto no espago escolar;
DisponibilizagSo de monitores/professores para orientagSo e acompanhamento dos alunos durante

o periodo de visitagdo na
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Parigrafo Terceiro - Obrigagio Gomum - Caber6 i AdministragSo dos Portos de Paranagu6 e Antonina
e d Secretaria Municipal de Educagdo de Ensino Integral de Paranagu6 a organizagdo de concurso para
escolha de trabalhos realizados por alunos da rede municipal de ensino fundamental, que demonstre as
melhores representagOes do dia da visita ao porto de Paranagudr, conforme regulamento especifico a ser
elaborado e divulgado pela APPA.
CLAUSULA TERCEIRA

- DO PRAZO - O presente Acordo ter6 inicio em 0611212019, devendo encerrar-

se ao final do ano letivo de 2020.

Par6qrafo fnico - Fica certo e ajustado que o presente Acordo ndo possui renovagSo autom6tica e,
havendo interesse e disponibilidade para as partes, poder6 ser assinado um novo Acordo.

CLAUSULA QUARTA

- DA DENUNCA OU RESCISAo

-

As partes signat6rias poderdo, a qualquer

tempo, denunciar o presente Acordo, em raz6o de conveniOncia administrativa ou inadimplemento de suas
cldusulas, superveniOncia de lei, regulamento ou ato que o torne formalou materialmente impratic6vel.

-

O presente Acordo nao ensejar6 qualquer esp6cie de repasse
financeiro, devendo cada um dos participes arcar com todos os encargos salariais, fiscais, sociais e

CLAUSULA QUINTA- DOS RECURSOS

trabalhistas dentre outros relacionados drs ag6es sob sua responsabilidade decorrentes do presente
Acordo.

CLAUSULA SEXTA

-

DAS RESPONSABILIDADES - A responsabilidade dos participes ser6 limitada,

exclusivamente, ds obrigag6es contraidas no ajuste. Em qualquer situagSo, os profissionais envolvidos na
execugSo dos trabalhos decorrentes deste Acordo, permanecerdo subordinados ds entidades as quais
estejam vinculados.

CLAUSULA SETTMA- DA PUBLICACAO - A publicag6o resumida deste instrumento ser6 efetivada pela
APPA por extrato no Di6rio Oficial do Estado do Paran6, at6 o quinto dia 0til do m6s subsequente da
assinatura do presente Termo.

CLAUSULA OITAVA - DO FORO - Para dirimir quaisquer d0vidas ou controv6rsias decorrentes do
presente ajuste, que n5o puderem ser resolvidas amigavelmente pelos convenentes, fica eleito o foro de
Paranagu6, com renfncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E por haverem assim convencionado, as partes assinam o
e forma, na presenga de duas testemunhas que tamb6m o

GARCIA DA SILVA

Administrag6o dos Portos de Paranagu6 e

(
RIBEIRO SANTANA

Diretor de Meio Ambiente
Administragio dos Portos de Paranagu6 e

VANDECY DUTRA

uniciPal de Educagio
Municipio de Paranagui

Secret6ria

M

Antonina

Testemunhas:
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GPF/MF: oq3'+31'2?1'{o
GpF/MF: o-sg.3{3.3tg
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1.

IDENTIFICACAO DO OBJETO A SER EXECUTADO:
AgSo pedag6gica visando capacitar professores e alunos da rede municipalde ensino, com
conhecimentos ambientais relacionados ir Baia de Paranagu6, o Porto e orientag6es de
seguranga na 6rea portu6ria. A agdo consistir6 na oferta de palestra e visita monitorada ao
cais do Porto de Paranagu6, bem como o acompanhamento compartilhado com a Secretaria
Municipal de EducagSo (SEMEDI)dos desdobramentos em sala de aula.

2.
.

METAS A SEREM ATINGIDAS:
O Projeto Porto Escola prev6 as seguintes metas:
Atendimento de todas as turmas do 50 ano das escolas municipais de Paranagu6, com palestra
e visita monitorada ao cais p0blico;
DistribuigSo de material informativo para os professores trabalharem os temas tratados na
palestra em sala de aula.
Desta forma, temos como indicadores:
P0blico real atendido, mensurado atrav6s das listas de presenga (nrimero de escolas e alunos);
N0mero de projetos desdobrados na sala de aula e na escola;
N0mero de atendimentos no Porto de Paranagu6.

r
.
r
o
3.

ETAPAS:
1a Etapa - Planejamento do projeto;
2" Etapa - Atendimento ds turmas de 5o ano e aos professores, com as palestras e visitas
d 6rea portu6ria;
3" Etapa - Concurso de Desenhos do projeto.

4.

PREVISAO DE IN1CIO E CONCLUSAO:
Este projeto est6 previsto para ser executado no plano anual de 2020 da Diretoria de Meio
Ambiente da Administrag6o dos Portos de Paranagu6 e Antonina (Appa).
1a Etapa - Planejamento do projeto: Janeirol2j2j;
2a Etapa - Inicio das visitas: Margol2020;
3a Etapa - Conclus6o com o Concurso de Desenhos do Projeto Porto Escola: ap6s a
finalizacSo de todas as visitas previstas ao lonoo do ano.
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