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ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 1931/2021

Processo nº 54000.088765/2021-25
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO
NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA, ATRAVÉS DA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO MARANHÃO, E O
MUNICÍPIO DE TUFILÂNDIA-MA, PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA
NACIONAL DE CADASTRO RURAL – SNCR.
O INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA,
Autarquia Federal criada pelo Decreto-Lei n.°1.110, de 09 de outubro de 1970,
alterado pela Lei n°. 7.231, de 23 de outubro de 1984, restabelecido pelo Decreto n°
79.886, de 28 de junho de 1989, a partir de 31 de março de 1989, data da publicação
do Decreto Legislativo n° 02/89, com sede no Setor Bancário Norte, Edifício Palácio
do Desenvolvimento, 18° andar, Brasília — DF, CNJP 00.375.972/0001-60, vinculado
ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, dotado de
personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira,
com sede e foro em Brasília, Distrito Federal e jurisdição em todo Território Nacional,
com sua estrutura regimental aprovada pelo Decreto n° 6.812, de 03 de abril de
2009, publicado no DOU do mesmo dia, 03 de abril de 2009, através da
Superintendência Regional do INCRA no Estado do Maranhão, CNPJ:
00.375.972/0015-66, instalada à Rua H, Quadra E, Lote nº 01, nº 12, Jardim
Atlântico, bairro Turu, São Luís/MA, doravante denominado simplesmente INCRA,
neste ato representado pela sua Superintendente Regional Substituto, Maria do
Rosário de Fátima Dias Caldas, brasileira, desquitada, portadora da Carteira de
Identidade-RG n° 53583930, expedida pela GEJUSP-MA, e do CPF/MF n° 062.608.613-
20, residente e domiciliada no município de São Luís-MA, à Rua 09, Quadra 13, casa
nº 8, Residencial Pinheiros, Cohama, CEP: 65.064-475, nomeada pela Portaria
INCRA/N° 1.862, de 22/10/2020, e considerando a delegação de competência que lhe
foi conferida pelo art. 115, Inciso XII, do Regimento Interno do INCRA, aprovado pela
Portaria n° 338, de 09 de março de 2018, publicada no DOU do dia 13 de março de
2018, e do outro lado o Município de Tufilândia-MA, CNPJ/MF n° 01.612.631/0001-
24, neste ato representado pelo Exm° Prefeito Municipal, Senhor Vildimar Alves
Ricardo, portador da Carteira de Identidade de n° 844294977, expedida pela SSP/MA,
e do CPF/MF n°. 646.040.983-87, residente e domiciliado àRua Ponta, s/n, Centro, no
município de  Tufilândia-MA,  doravante denominado simplesmente Prefeitura,
resolvem de mútuo acordo firmar o presente  ACORDO DE COOPERAÇÃO
TÉCNICA,  em consonância com o Processo INCRA-SR(12)MA supracitado,
constituindo parte integrante deste instrumento, documentação comprobatória da
capacidade jurídica do Prefeito Municipal, cópia da Ata ou Termo de Posse, diploma e
seus documentos pessoais, entre outros, independente de sua transcrição
sujeitando-se à Lei 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alterações, no que couber;
à Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2001, mediante as cláusulas e
condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Acordo de Cooperação Técnica tem por objeto o desenvolvimento de
ações de Manutenção do Sistema Nacional de Cadastro Rural - SNCR, com a
prestação de serviços (digitação/análise de atualizações cadastrais de acordo com o
perfil atribuído) e informações aos interessados sobre quaisquer questões
relacionadas ao cadastramento de imóveis rurais e emissão de Certificado de
Cadastro de Imóvel Rural - CCIR a cargo do INCRA, que possibilitem cumprir o
estabelecido no art. 46 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, no art. 52 do
Decreto n. º 55.891, de 31 de março de 1965, Lei nº 5.868, de 12 de dezembro de
1972, no § 2 º do art. 1º da Lei n. º 8.022, de 12 de abril de 1990, Instrução
Normativa INCRA nº 82/2015, Manual de Orientação para preenchimento da
Declaração para Cadastro de Imóveis Rurais Eletrônica – DCR, Norma de Execução
INCRA/DF/Nº 97, de 15 de junho de 2011, Instrução Normativa Conjunta INCRA/
Receita Federal do Brasil n°. 1.968/2020 e alterações posteriores, com a conjugação
de esforços materiais e humanos para a execução das atividades.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constitui parte integrante deste instrumento, o plano de
trabalho e demais documentos técnicos, independentemente de transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
Respeitada a legislação pertinente, compete:
I - AO INCRA
a) prestar orientação técnica e informações, que detenha por força do exercício de
suas atribuições e competências, nos assuntos relativos às atividades previstas no
ACORDO;
b) orientar, supervisionar os serviços ora pactuados, cabendo-lhe acompanhar, as
atividades de execução, verificar a exata aplicação do ACORDO e avaliar os
resultados;
c) fornecer as normas e instruções necessárias à execução das atividades da
Unidade Municipal de Cadastramento, informando à (ao) responsável pela UMC, que
os serviços são gratuitos e as pessoas que dele se utilizam somente necessitarão
pagar – em qualquer unidade de atendimento do Banco do Brasil, a Taxa de Serviços
Cadastrais através da Guia de Recolhimento da União Simples, que vem impressa
junto com o CCIR;
d) convocar e capacitar, mediante treinamento específico, a pessoa indicada para
responder pela Unidade Municipal de Cadastramento – UMC e os demais funcionários
se houver;
e) fornecer Certificado aos participantes que atingirem frequência e aproveitamento
compatíveis para exercer as funções na Unidade Municipal de Cadastramento - UMC;
f) disponibilizar senhas de acesso ao Sistema Nacional de Cadastro Rural - SNCR,
para cumprimento do objeto pactuado;
g) fornecer, sem ônus para o Município, todo o material padronizado pelo INCRA,
relativo às atividades a cargo da Unidade Municipal de Cadastramento – UMC;
h) prestar assistência técnica à Unidade Municipal de Cadastramento - UMC, sempre
que julgar necessário, ou quando solicitado pelo responsável da mesma;
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i) manter a Unidade Municipal de Cadastramento – UMC, a par de toda e qualquer
modificação que venha a ser introduzida em sua sistemática de funcionamento.
II – AO MUNICÍPIO
a) adotar todas as medidas necessárias, em sua esfera de atribuições, para a
realização dos serviços pactuados neste ACORDO;
b) dirigir e manter, sob sua inteira responsabilidade, pessoal qualificado necessário à
execução dos serviços, assumindo as despesas relativas à remuneração e todos os
encargos de ordem trabalhista e previdenciárias correspondentes ao (s) funcionário
(s) lotado (s) na Unidade Municipal de Cadastramento - UMC;
c) prestar informações, fornecer dados e apoiar as ações necessárias ao pleno
desempenho da fiscalização a cargo do INCRA;
d) refazer os serviços impugnados pela supervisão/fiscalização do INCRA;
e) criar, instalar e manter em funcionamento, conforme expediente da Prefeitura, a
Unidade Municipal de Cadastramento - UMC, destinada à realização das atividades
necessárias à execução dos objetivos arrolados na Cláusula Primeira sendo vedada a
terceirização destas atividades a outras entidades. A UMC deve ter como estrutura
mínima: 01sala, 01 computador/notebook por funcionário, 01 impressora e scanner
(ou multifuncional), 01 telefone, acesso ao serviço de internet, além de mobília básica
(mesas, cadeiras, armário para arquivos, etc). Deverá ainda ter uma placa ou similar
(modelo disponibilizado pelo INCRA) de identificação afixada na fachada do prédio;
f) ceder local apropriado, localizado na sede do Município, para instalação e
funcionamento da Unidade Municipal de Cadastramento – UMC, bem como exibir
informação em lugar visível ao público, que os serviços são gratuitos e que as
pessoas que dele se utilizam somente deverão pagar em qualquer unidade de
atendimento do Banco do Brasil, a Taxa de Serviços Cadastrais através da Guia de
Recolhimento da União Simples, que vem impressa junto com o CCIR; A Unidade
Municipal de Cadastramento não pode ser terceirizada nem funcionar em outras
entidades que não sejam ligadas à Prefeitura;
g) designar por meio de ofício funcionário (s) da Prefeitura para exercer as funções
de Responsável da Unidade Municipal de Cadastramento – UMC. Tal funcionário deve,
preferencialmente, ser oriundo dos próprios quadros de pessoal efetivo da
Prefeitura, apresentando para tanto cópia de portaria de nomeação do cargo,
lembrando que na atividade de UMC o funcionário municipal, concursado ou não,
responderá por seus atos, em todas as esferas (administrativa, civil e penal), na
condição de legalmente equiparado a servidor público. Quando da indicação do
funcionário também deverá ser apresentado documentação pessoal (CPF e RG),
telefone, e-mail, currículo simplificado e outros que o INCRA entender conveniente.
Quando ocorrer substituição de funcionário na UMC a Prefeitura deverá através de
ofício informar ao INCRA, apresentando a documentação supracitada. Cabendo ao
INCRA tomar as providências para capacitá-lo e habilitá-lo no SNCR para o
desempenho das suas funções;
h) prover a lotação da Unidade Municipal de Cadastramento - UMC com o número de
funcionários necessários à execução das tarefas;
i) por à disposição do INCRA, para capacitação nos locais e datas designadas, o (s)
funcionário (s) lotado (s) na Unidade Municipal de Cadastramento - UMC, arcando
com as correspondentes despesas;
j) prestar assistência à Unidade Municipal de Cadastramento - UMC e zelar pelo seu
funcionamento;
k) divulgar a instalação da Unidade Municipal de Cadastramento - UMC e os serviços
por ela prestados;
l) Todo e qualquer serviço prestado por meio deste Acordo de Cooperação Técnica
terá caráter gratuito, não se permitindo qualquer tipo de cobrança por parte da
Prefeitura e/ou servidores responsáveis pelos trabalhos da Unidade Municipal de
Cadastramento - UMC, sob pena de responsabilidade;
CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO
Os serviços, objeto do presente ACORDO, serão executados obedecendo
rigorosamente às normas e diretrizes específicas. O INCRA procederá ao
cadastramento do servidor representante da Unidade Municipal de Cadastramento –
UMC, como usuário do Sistema Nacional de Cadastro Rural – SNCR Web, mediante a
prévia assinatura do Termo de Responsabilidade de Acesso e Uso do SNCR,
designando o perfil do usuário de acordo com os ditames da Norma de Execução
INCRA/DF/nº 97, de 15 de junho de 2011, publicada no Boletim de Serviço nº 25, de
20 de junho de 2011 ou qualquer outro normativo que venha substitui-la.
PARÁGRAFO ÚNICO - Ficam designados como executores do presente ACORDO, o
(a) servidor (a) público municipal que vier a ser indicado (a) pelo Prefeito Municipal
para exercer as atividades da Unidade Municipal de Cadastramento – UMC, como
representante do MUNICÍPIO e pelo (a) Gestor (a) do Sistema Nacional de Cadastro
Rural - SNCR no Maranhão, como representante da Superintendência Regional do
Incra do Maranhão, nos termos da legislação própria e/ou, na falta deste(a), nos
termos constantes deste instrumento, pelo(a) funcionário(a) do INCRA que venha
eventualmente  substituí-lo (a) em casos de afastamentos ou impedimentos.
CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS
Para a manutenção da Unidade Municipal de Cadastramento - UMC, não haverá
transferência de recursos entre as partes.
CLÁUSULA QUINTA - DOS BENS
Conforme o mando do artigo 56 do Decreto 93.872, de 23 de dezembro de 1986, a
Prefeitura Municipal de XXX-MA, é detentora do direito de propriedade dos bens
móveis e equipamentos e o INCRA é detentor do direito de propriedade dos
programas/softwares e impressos específicos, remanescentes na data da conclusão
ou extinção deste ACORDO, e que, em razão deste, tenham sido adquiridos,
produzidos, transformados ou construídos, respeitando o disposto na legislação
pertinente, utilizados pela Unidade Municipal de Cadastramento - UMC.
CLÁUSULA SEXTA - DAS INSTALAÇÕES
Os objetivos previstos no presente ACORDO serão atingidos com a criação,
instalação e funcionamento de um setor subordinado ao Município e vinculado
tecnicamente ao INCRA, setor este que se denominará UNIDADE MUNICIPAL DE
CADASTRAMENTO - UMC, ao qual caberá a realização das atividades mencionadas
na Cláusula Primeira.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO
O prazo de vigência deste ACORDO é de 05 (cinco) anos, a contar da data de sua
publicação no Diário Oficial da União - DOU podendo ser prorrogado por iguais e
sucessivos períodos.
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CLÁUSULA OITAVA - DA RENÚNCIA OU RESCISÃO
Este ACORDO poderá ser renunciado ou rescindido, a qualquer tempo, por iniciativa
das partes, ficando estes responsáveis somente pelas obrigações contraídas ao
tempo em que participaram voluntariamente da avença e auferindo, ainda, as
vantagens concernentes ao mesmo período, conforme estabelecido pelo Art. 57, do
Decreto n° 93.872/86.
CLÁUSULA NONA - DA SUPERVISÃO
Compete ao INCRA a autoridade normativa, o controle e a fiscalização da execução
dos serviços, bem como assumir ou transferir a responsabilidade, no caso de
paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer, de modo a evitar
descontinuidade do serviço.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO
O gerenciamento e fiscalização do presente Acordo serão efetuados pelo (a) Gestor
(a) do Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR), seu substituto (a), e pela equipe
do Serviço de Cadastro Rural da SR, ou outro servidor designado formalmente pela
Superintendência Regional do INCRA do Maranhão, nos termos da cláusula terceira,
parágrafo único.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RESPONSÁVEL PELA UMC
O INCRA poderá a qualquer momento, solicitar do MUNICÍPIO a substituição do (a)
responsável pela Unidade Municipal de Cadastramento - UMC, desde que comprovada
ineficiência ou descumprimento por parte do (a) mesmo (a) das cláusulas contidas no
Termo de Responsabilidade de Acesso e Uso ao SNCR  e/ou das normas que
regem o Cadastro de Imóveis Rurais do INCRA.
PARÁGRAFO ÚNICO - O Município poderá, a qualquer momento, substituir o (a)
responsável pela Unidade Municipal de Cadastramento - UMC, desde que disponha de
outra pessoa capacitada pelo INCRA para ocupar a função.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO
O presente Acordo poderá ser alterado com a concordância das partes, mediante
Termo Aditivo, desde que não altere o seu objeto.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DIVULGAÇÃO
Em toda e qualquer ação promocional, em função do presente Acordo, deverá ser
obrigatoriamente destacada a participação do INCRA, assim como da Prefeitura do
Município sendo vedada a utilização pelas partes de nomes, símbolos ou imagens
que caracterizem promoção pessoal.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ACESSO
A PREFEITURA MUNICIPAL dará livre acesso aos servidores do INCRA, a qualquer
tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados, direta ou indiretamente, com o
instrumento pactuado, quando em missão de fiscalização ou supervisão.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
Fica eleito o foro da Seção Judiciária Federal da cidade de São Luís do Maranhão, com
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
todas e quaisquer dúvidas oriundas deste Acordo, não resolvidas
administrativamente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO
A publicação do presente instrumento será providenciada pelo INCRA, em extrato, no
Diário Oficial da União, até o quinto dia útil do mês subsequente ao da sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
E, para validade do que pelos partícipes foram pactuados, firmou-se este
instrumento em 03(três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas
abaixo assinadas, a fim de que produza os efeitos jurídicos e legais, em juízo ou fora
dele.
 
                                   São Luís-MA,       de outubro de 2021.
 
______________________________________________               
MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA DIAS CALDAS
SUPERINTENDENTE SUBSTITUTA REGIONAL DO INCRA/MA
Portaria INCRA/N° 1.862, de 22/10/2020
 
______________________________________________
VILDIMAR ALVES RICARDO
PREFEITO MUNICIPAL
 
 TESTEMUNHAS: 
 1 - __________________________            2 - _________________________
    CPF n.º ______________________                        CPF n.º_____________________
 
 
 
                                                                                                               
                                     ANEXO ÚNICO – PLANO DE TRABALHO
 

1 – DADOS CADASTRAIS

1.1 Órgão/Entidade Proponente: Prefeitura Municipal de Tufilândia-MA CNPJ: 01.612.631/0001-24

Endereço: Rua do Comércio, nº 191, Centro

Cidade: Tufilândia UF: MA CEP: 65378-000

Telefone: (98) 3684-
1026 Home Page: https://tufilandia.ma.gov.br E-mail: pgmtufilandia2018@gmail.com

Nome do Responsável: Vildimar Alves Ricardo CPF: 646.040.983-87
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C.I/Órgão Expedidor: 844294977 SSP/MA Cargo/função:
Prefeito Matrícula:

Endereço: Rua Ponta, s/n, Centro, Tufilândia-MA CEP: 65378-000

1.2 – OUTROS PARTÍCIPES

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA
(SR12/MA) CNPJ: 00.375.972/0015-66

Endereço: Rua H, Qd. E, nº 12, Jd. Atlântico, Turu, São Luís-MA. CEP: 65067-150

Telefone:
(98) 3878-7470

Home Page:
www.incra.gov.br

E-mail: gabinete@sls.incra.gov.br
servico.cadastro-rural@sls.incra.gov.br

Nome do Responsável: Maria do Rosário de Fátima Dias Caldas CPF: 062.608.613-20

C.I/Órgão Expedidor: 5358393-0 
GEJUSP/MA

Função: Superintendente Regional
Substituta Matrícula: 1741894

Endereço: Rua 09, Quadra 13, casa nº 8, Residencial Pinheiros, Cohama,
São Luís-MA. CEP: 65.064-475

 

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

2.1 Título do Projeto: Manutenção do Sistema
Nacional de Cadastro Rural (SNCR)

2.2 Período de execução
do Acordo: 05 anos

Início: 
     /10/2021

Fim:
      /10/2026

2.3 Identificação do Objeto: O presente Acordo de Cooperação Técnica tem por
objeto o desenvolvimento de ações de Manutenção do Sistema Nacional de Cadastro
Rural - SNCR, com a prestação de serviços (digitação/análise de atualizações
cadastrais de acordo com o perfil atribuído) e informações aos interessados sobre
quaisquer questões relacionadas ao cadastramento de imóveis rurais e emissão de
Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR a cargo do INCRA, que possibilitem
cumprir o estabelecido no art. 46 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, no
art. 52 do Decreto n. º 55.891, de 31 de março de 1965, Lei nº 5.868, de 12 de
dezembro de 1972, no § 2 º do art. 1º da Lei n. º 8.022, de 12 de abril de 1990,
Instrução Normativa INCRA nº 82/2015, Manual de Orientação para preenchimento
da Declaração para Cadastro de Imóveis Rurais Eletrônica – DCR, Norma de
Execução INCRA/DF/Nº 97, de 15 de junho de 2011, Instrução Normativa Conjunta
INCRA/ Receita Federal do Brasil n°.1.968/2020 e alterações posteriores, com a
conjugação de esforços materiais e humanos para a execução das atividades.

2.4 Justificativa da Proposição: Considerando a necessidade de cumprimento do
estabelecido no art. 46 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, no art. 52 do
Decreto n. º 55.891, de 31 de março de 1965, Lei nº 5.868, de 12 de dezembro de
1972, no § 2 º do art. 1º da Lei n. º 8.022, de 12 de abril de 990, Instrução
Normativa Incra nº 82/2015, Manual de Orientação para preenchimento da
Declaração para Cadastro de Imóveis Rurais Eletrônica – DCR, Instrução Normativa
Conjunta Incra/ Receita Federal do Brasil n°.1.968/2020 e alterações posteriores,
com a conjugação de esforços materiais e humanos para a execução das atividades.
Neste contexto o Acordo de Cooperação Técnica proposto para implantação de UMC
é instrumento legal para compor a “Rede Nacional de Cadastro Rural” e assim
contribuir para promover a manutenção do SNCR;
Considerando ainda a demanda existente no Estado do Maranhão, por parte de
milhares de detentores de imóveis rurais que demandam por atualizações cadastrais
e emissão de CCIR;
Considerando que o CCIR é indispensável para transferir, arrendar, hipotecar,
desmembrar, partilhar (divórcio ou herança) e obter financiamento bancário, de
forma a contribuir no fortalecimento da economia dos municípios;
Considerando as limitações da Superintendência Regional do INCRA/MA, em especial
de recursos humanos e ainda a necessidade de descentralizar a prestação dos
serviços.
Os resultados, de forma geral, deste esforço comum entre os partícipes são: a
ampliação e o melhor atendimento na prestação dos serviços de cadastro rural ao
público e o incremento de dados e informações relacionadas a malha fundiária,
permitindo maior conhecimento sobre os imóveis rurais (usos, ocupações, formas
de detenção, dimensão, etc) do Estado.

2.5 Fundamentação Legal: artigo nº 116 da Lei nº 8.666/93

 

3. OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES

3.1 INCRA
a) prestar orientação técnica e informações, que detenha por força do exercício de
suas atribuições e competências, nos assuntos relativos às atividades previstas no
ACORDO;
b) orientar, supervisionar os serviços ora pactuados, cabendo-lhe acompanhar, as
atividades de execução, verificar a exata aplicação do ACORDO e avaliar os
resultados;
c) fornecer as normas e instruções necessárias à execução das atividades da
Unidade Municipal de Cadastramento, informando à (ao) responsável pela UMC, que
os serviços são gratuitos e as pessoas que dele se utilizam somente necessitarão
pagar – em qualquer unidade de atendimento do Banco do Brasil, a Taxa de Serviços
Cadastrais através da Guia de Recolhimento da União Simples, que vem impressa
junto com o CCIR;
d) convocar e capacitar, mediante treinamento específico, a pessoa indicada para
responder pela Unidade Municipal de Cadastramento – UMC e os demais funcionários
se houver;
e) fornecer Certificado aos participantes que atingirem frequência e aproveitamento
compatíveis para exercer as funções na Unidade Municipal de Cadastramento - UMC;
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f) disponibilizar senhas de acesso ao Sistema Nacional de Cadastro Rural - SNCR,
para cumprimento do objeto pactuado;
g) fornecer, sem ônus para o Município, todo o material padronizado pelo INCRA,
relativo às atividades a cargo da Unidade Municipal de Cadastramento – UMC;
h) prestar assistência técnica à Unidade Municipal de Cadastramento - UMC, sempre
que julgar necessário, ou quando solicitado pelo responsável da mesma;
i) manter a Unidade Municipal de Cadastramento – UMC, a par de toda e qualquer
modificação que venha a ser introduzida em sua sistemática de funcionamento.

3.2 PREFEITURA MUNICIPAL
a) adotar todas as medidas necessárias, em sua esfera de atribuições, para a
realização dos serviços pactuados neste ACORDO;
b) dirigir e manter, sob sua inteira responsabilidade, pessoal qualificado necessário à
execução dos serviços, assumindo as despesas relativas à remuneração e todos os
encargos de ordem trabalhista e previdenciárias correspondentes ao (s) funcionário
(s) lotado (s) na Unidade Municipal de Cadastramento - UMC;
c) prestar informações, fornecer dados e apoiar as ações necessárias ao pleno
desempenho da fiscalização a cargo do INCRA;
d) refazer os serviços impugnados pela fiscalização do INCRA;
e) criar, instalar e manter em funcionamento, conforme expediente da Prefeitura, a
Unidade Municipal de Cadastramento - UMC, destinada à realização das atividades
necessárias à execução dos objetivos arrolados na Cláusula Primeira sendo vedada a
terceirização destas atividades a outras entidades. A UMC deve ter como estrutura
mínima: 01 sala, 01 computador/notebook por funcionário, 01 impressora e scanner
(ou multifuncional), 01 telefone, acesso ao serviço de internet, além de mobília
(mesas, cadeiras, armário para arquivos, etc). Deverá ainda ter uma placa ou similar
(modelo disponibilizado pelo INCRA) de identificação afixada na fachada do prédio;
f) ceder local apropriado, localizado na sede do Município, para instalação e
funcionamento da Unidade Municipal de Cadastramento – UMC, bem como exibir
informação em lugar visível ao público, que os serviços são gratuitos e que as
pessoas que dele se utilizam somente deverão pagar em qualquer unidade de
atendimento do Banco do Brasil, a Taxa de Serviços Cadastrais através da Guia de
Recolhimento da União Simples, que vem impressa junto com o CCIR; A Unidade
Municipal de Cadastramento não pode ser terceirizada nem funcionar em outras
entidades que não sejam ligadas à Prefeitura;
g) designar por meio de ofício funcionário (s) da Prefeitura para exercer as funções
de Responsável da Unidade Municipal de Cadastramento – UMC. Tal funcionário deve,
preferencialmente, ser oriundo dos próprios quadros de pessoal efetivo da
Prefeitura, apresentando para tanto cópia de portaria de nomeação do cargo,
lembrando que na atividade de UMC o funcionário municipal, concursado ou não,
responderá por seus atos, em todas as esferas (administrativa, civil e penal), na
condição de legalmente equiparado a servidor público. Quando da indicação do
funcionário também deverá ser apresentado documentação pessoal (CPF e RG),
telefone, e-mail, currículo simplificado e outros que o INCRA entender conveniente.
Quando ocorrer substituição de funcionário na UMC a Prefeitura deverá através de
ofício informar ao INCRA, apresentando a documentação supracitada. Cabendo ao
INCRA tomar as providências para capacitá-lo e habilitá-lo no SNCR para o
desempenho das suas funções;
h) prover a lotação da Unidade Municipal de Cadastramento - UMC com o número de
funcionários necessários à execução das tarefas;
i) por à disposição do INCRA, para capacitação nos locais e datas designadas, o (s)
funcionário (s) lotado (s) na Unidade Municipal de Cadastramento - UMC, arcando
com as correspondentes despesas;
j) prestar assistência à Unidade Municipal de Cadastramento - UMC e zelar pelo seu
funcionamento;
k) divulgar a instalação da Unidade Municipal de Cadastramento - UMC e os serviços
por ela prestados;
l) Todo e qualquer serviço prestado por meio deste Acordo de Cooperação Técnica
terá caráter gratuito, não se permitindo qualquer tipo de cobrança por parte da
Prefeitura e/ou servidores responsáveis pelos trabalhos da Unidade Municipal de
Cadastramento - UMC, sob pena de responsabilidade.

 

4 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (METAS, ETAPAS OU FASES)

Meta Atividade/Etapa Responsável
Indicador Físico Prazo de

execução

Qtde Und Início Fim

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinar o Acordo
de Cooperação
Técnica

INCRA e
Prefeitura 1 ACT

assinado set/2021 out/2021

Implantar a UMC
(infraestrutura,
etc)

Prefeitura 1 UMC
implantada set/2021 nov/2021

Indicar o (s)
responsável (is) Prefeitura 1 Funcionário

indicado set/2021 out/2021

Visitar a UMC INCRA 1 UMC Visitada nov/2021 dez/2021

Fornecer acesso
ao SNCR  (senha
conforme perfil)

INCRA 1 Senha
gerada set/2021 nov/2021

Disponibilizar um
kit com a
legislação afeta
ao cadastro rural
e outros
documentos
(leis, manuais,
normativos do

INCRA 1 Kit entregue set/2021 nov/2021

Acordo de Cooperação Técnica 1931 (10401082)         SEI 54000.088765/2021-25 / pg. 5



 
Manter
o
SNCR

INCRA, etc)

Promover
Capacitação aos
responsáveis
pela UMC

INCRA 1 Funcionário
capacitado out/2021 nov/2021

Promover ações
de apoio técnico,
gerenciamento,
supervisão e
fiscalização

INCRA - - out/2021 out/2026

Efetuar
atualizações
cadastrais e
emissão de CCIR

Prefeitura 1000 Imóveis
rurais/CCIR’s out/2021 out/2026

 

5 - DA VIGÊNCIA (60 meses a contar da publicação no DOU)

Início:         /10/2021 Fim:     /10/2026

 

6 - UNIDADE RESPONSÁVEL e GESTOR DO ACORDO DE COOPERAÇÃO
TÉCNICA

O acompanhamento e execução do presente Acordo será efetuado pelo Serviço de
Cadastro Rural da Superintendência do INCRA do Maranhão através do Gestor
Regional do SNCR e da equipe do Serviço de Cadastro Rural da SR, ou outro servidor
designado formalmente pela Superintendência, no âmbito do INCRA e pela Unidade
Municipal de Cadastramento - UMC, através do seu representante, no âmbito da
Prefeitura Municipal de XXX/MA, conforme as responsabilidades definidas.

 

7- PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1.000,00) – NÃO SE APLICA

Natureza de
Despesa Total Concedente Proponente

Código: Especificar    

     

 

8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1.000,00) – NÃO SE APLICA

    

    

 

9 – DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto
ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, que serão
cumpridas as cláusulas previstas no Acordo de Cooperação Técnica que dizem
respeito diretamente a essa Prefeitura.
 
Peço deferimento.
 
São Luís-MA,    de        de 2021.                                                     
 __________________________________
                                                                                                                   Vildimar
Alves Ricardo (proponente)
                                                                                                                               
 Prefeito Municipal
 

 

10 – APROVAÇÃO DO CONCEDENTE

Aprovado.
 
 
São Luís-MA,      de                    de 2021.                                                             __________________________________
                                                                                                                        Maria do Rosário de Fátima Dias Caldas (concedente)
                                                                                                                     Superintendente Regional Substituta do INCRA/SR12(MA)

Documento assinado eletronicamente por Maria do Rosário de Fátima Dias
Caldas, Superintendente Substituto(a), em 21/10/2021, às 19:23,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por VILDIMAR ALVES RICARDO,
Usuário Externo, em 26/10/2021, às 12:09, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.incra.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 10401082 e o código CRC A0523C8D.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.incra.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


 

Referência: Processo nº 54000.088765/2021-25 SEI nº 10401082
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