
 

 

 

 

 

 

 

 

LEI Nº 842/2018 

 

 
Súmula: - Autoriza o Poder Executivo Municipal a Firmar 

Convênio Com a Empresa Assessoria Técnica 

Ambiental Ltda, e dá Outras Providências. 

 

A Câmara Municipal de Coronel Domingos Soares, Estado do Paraná, no uso de suas 

atribuições legais bem, aprovou e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte 

 

LEI 

 

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal, pelo Chefe do Poder, autorizado a firmar 

convênios com a empresa ASSESSORIA TÉCNICA AMBIENTAL LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.688.216/0001-05, estabelecida na Rua Marechal 

José Bernardino Bormann, 821, Bigorrilho, Curitiba-PR, CEP 80730-350. 

 

Art. 2º. A presente lei tem como objeto a cooperação entre o MUNICÍPIO e a CIA 

AMBIENTAL, visando o cultivo pela ASSESSORIA TÉCNICA AMBIENTAL LTDA no viveiro 

do MUNICÍPIO, de espécies nativas da flora que forem resgatadas da área prevista para o 

reservatório da PCH Foz do Estrela, no Estado do Paraná, de acordo com o contido no Plano Básico 

Ambiental, vinculado ao licenciamento ambiental do empreendimento. 

 

Art. 3º. A cooperação entre o MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES e a 

empresa ASSESSORIA TÉCNICA AMBIENTAL LTDA, será regido nos termos do convenio 

constante no anexo I, qual faz parte integrante da presente Lei. 

 

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

Coronel Domingos Soares Pr, em 28 de maio de 2018. 

 

 

 

 

 

MARIA ANTONIETA DE ARAÚJO ALMEIDA 

PREFEITA MUNICIPAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I – Lei 842/2018 

 
O MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES, pessoa jurídica de 

direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.614.415/0001-18, com sede na 

Avenida Araucária, 3120, centro, vem por sua Prefeita Sra. Maria Antonieta de 

Araújo Almeida, portadora da carteira de identidade nº 1.445.024-4 SSP/PR e do 

CPF nº 396.207.199-72, residente e domiciliada na rua Lauro Schembach, nº. 21, 

no município de Coronel Domingos Soares e a empresa ASSESSORIA 

TÉCNICA AMBIENTAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 05.688.216/0001-05, estabelecida na Rua Marechal José 

Bernardino Bormann, 821, Bigorrilho, Curitiba-PR, CEP 80730-350, doravante 

denominada simplesmente CIA AMBIENTAL, representada pelo seu sócio 

administrador Pedro Luiz Fuentes Dias, brasileiro, casado, portador da cédula de 

identidade RG nº 3291153-6/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 514.620.289-34, 

considerando: 

 

que a empresa CIA AMBIENTAL foi contratada para a execução do Programa de Resgate de Flora, 

aprovado pelo Instituto Ambiental do Paraná, na área prevista para a instalação da PCH Foz do 

Estrela, conforme Licença de Instalação nº 22554 do empreendimento, expedida em 05/09/2016; 

que o Programa apresenta como premissa a coleta de material vegetativo para formação de bancos de 

germoplasma e reprodução de material para proporcionar a manutenção da diversidade ecológica e 

recuperação da futura APP do reservatório da PCH Foz Estrela, através do cultivo de mudas e 

formação de banco de sementes de espécies nativas e exemplares resgatados para o plantio e 

compensação ambiental, de acordo com o Plano Básico Ambiental aprovado pelo IAP; 

que o Município dispõe de viveiro e estruturas para cultivo de mudas e sementes que poderão ser 

incrementados com o aporte de estrutura física e pessoal, resultando em aumento de produtividade e 

potencializando os resultados do resgate e preservação do germoplasma da área de abrangência do 

projeto da PCH Foz do Estrela e que, por isso, tem interesse em colaborar com a preservação da 

biodiversidade e conservação da flora, objetivo precípuo das atividades da CIA AMBIENTAL e 

também interesse público; 

resolvem celebrar o presente CONVÊNIO, observadas as disposições legais do Município e normas 

que regulam a espécie, conforme as cláusulas e condições seguintes: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O OBJETO: 

 

O presente CONVÊNIO tem por objeto a cooperação entre o MUNICÍPIO e a CIA 

AMBIENTAL, visando o cultivo pela CIA AMBIENTAL no viveiro do MUNICÍPIO, de espécies 

nativas da flora que forem resgatadas da área prevista para o reservatório da PCH Foz do Estrela, no 

Estado do Paraná, de acordo com o contido no Plano Básico Ambiental, vinculado ao licenciamento 

ambiental do empreendimento. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O objeto será implementado mediante a cessão de uso a título gratuito pelo 

MUNICÍPIO à CIA AMBIENTAL de todo o espaço e estrutura disponível no seu viveiro de 

produção de mudas.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - AS CONTRAPARTIDAS 

 

Em contrapartida à cessão do uso do espaço do viveiro, composto por aproximadamente 2.000 m² de 

área de terreno, a CIA AMBIENTAL realizará obras de melhorias destas estruturas, bem como 

deverá implantar estufas para produção de mudas em anexo ao atual viveiro, implantará novo 

sistema de irrigação, bem como implantará área de rustificação de mudas e realizará melhorias nos 

canteiros. Além das melhorias na estrutura física, a CIA AMBIENTAL manterá cooperação técnica 

com o MUNICÍPIO nos processos de seleção de sementes e testes de germinação, visando um 

incremento do processo produtivo existente hoje no MUNICÍPIO. A cooperação técnica se dará 



 

 

 

 

 

 

 

através do convívio profissional dos funcionários do MUNICÍPIO com o pessoal técnico qualificado 

pela CIA AMBIENTAL designados para o desenvolvimento das atividades.  

PARÁGRAFO ÚNICO: Após a implantação de todas as estruturas necessárias à execução do 

Programa de Resgate de Flora, na área de produção de mudas da Prefeitura, haverá a separação das 

áreas de produção de mudas a serem destinadas para o MUNICÍPIO daquelas destinadas às 

atividades do programa a ser executado pela CIA AMBIENTAL.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 

 

I - Compete ao MUNICÍPIO: 

1. Ceder à CIA AMBIENTAL o uso do espaço físico, equipamentos e toda a estrutura 

disponível no seu viveiro, destinada atualmente para produção de mudas, e demais 

estruturas existentes no viveiro municipal, de modo a viabilizar o presente CONVÊNIO; 

2. Manter o viveirista e servidores municipais indicados pela administração pública à 

disposição do CONVÊNIO, para viabilizar a integração e cooperação técnica e 

aproveitar o treinamento a ser executado pela CIA AMBIENTAL; 

 

II - Compete à CIA AMBIENTAL: 

 

1. Operar e manter toda a estrutura do viveiro, incluindo arcar com o custo de todo o 

pessoal contratado pela empresa, e com as despesas com material de consumo, água e 

energia elétrica; 

2. Disponibilizar sementes e material de apoio técnico e metodológico para melhoria 

técnica da produção do viveiro municipal; 

3. Acompanhar a execução do objeto deste convênio, mediante orientação, supervisão e 

avaliação técnica, visando a consolidação dos objetos preconizados no presente 

convênio; 

4. Providenciar equipamentos de proteção individual para todos os funcionários, inclusive 

os da prefeitura, se necessário; 

5. Ao encerrar o presente convênio, doar ao MUNICÍPIO toda a benfeitoria edificada e/ou 

reformada, bem como os materiais e equipamentos adquiridos, com a intenção do 

MUNICÍPIO dar continuidade às atividades do viveiro. 

 

CLÁUSULA QUARTA - A CLASSIFICAÇÃO DOS RECURSOS: 

 

 Os dispêndios decorrentes da execução deste convênio, correspondentes exclusivamente à 

remuneração dos servidores mencionados no item 2 do inciso I da cláusula terceira, correrão à conta 

do Orçamento Municipal; 

 

CLÁUSULA QUINTA - O VÍNCULO PESSOAL: 

 

 Os funcionários admitidos pela CIA AMBIENTAL, através das empresas que a compõem, 

não terão, em hipótese alguma, qualquer vínculo empregatício ou de qualquer natureza com o 

MUNICÍPIO, correndo inclusive, por conta e risco da CIA AMBIENTAL, toda e qualquer questão 

judicial ou extrajudicial, ficando desde já totalmente eximido o MUNICÍPIO, de qualquer 

responsabilidade de natureza trabalhista que possa via a ser alegada contra si.  

PARÁGRAFO ÚNICO: Da mesma forma, os servidores mantidos pelo MUNICÍPIO não terão, em 

hipótese alguma, qualquer vínculo empregatício ou de qualquer natureza com CIA AMBIENTAL, 

sendo do MUNICÍPIO a responsabilidade recorrente de toda e qualquer ação judicial ou extrajudicial 

envolvendo tais funcionários, ficando desde já totalmente eximida a CIA AMBIENTAL de qualquer 

responsabilidade de natureza trabalhista que possa vir a ser alegada contra si por tais funcionários.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CLÁUSULA SEXTA - A DENÚNCIA E A RESCISÃO: 

 

 Este convênio poderá ser denunciado a qualquer tempo e, especialmente, quando da 

constatação da utilização dos recursos em desacordo com seu objeto e demais cláusulas estabelecidas 

neste instrumento, sem que qualquer indenização seja devida à outra parte.  

 

CLAÚSULA SÉTIMA - A VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO: 

 

 O presente termo de convênio terá vigência de 02 anos a iniciar na data da sua publicação, 

equivalente ao prazo previsto para a execução dos programas ambientais vinculados à instalação da 

PCH Foz do Estrela, de modo que o presente convênio poderá ser prorrogado através de Termo 

Aditivo até o prazo máximo necessário para a execução dos referidos programas ambientais. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA - A RESPONSABILIZAÇÃO: 

 

 Cada uma das partes será responsável por indenizar a outra ou terceiros por qualquer dano 

material ou imaterial, comprovadamente causado mediante dolo ou culpa por si ou por seus 

prepostos ou funcionários. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Cada uma das partes será responsável ainda por passivos de qualquer 

natureza, comprovadamente decorrentes de atos, fatos ou omissões suas, de seus prepostos ou 

funcionários havidos na vigência do presente convênio, inclusive pelo pagamento de quaisquer 

multas ou infrações. 

 

CLÁUSULA NONA - DA MODIFICAÇÃO:  

 

 O presente convênio poderá ser modificado em qualquer de suas cláusulas e disposições, 

exceto quanto ao seu objeto e contrário aos ditames legais, mediante Termo Aditivo, de comum 

acordo entre os partícipes, desde que tal interesse seja expressamente manifestado em tempo hábil. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO:  

 

 Os partícipes elegem o foro da comarca de Palmas/PR para dirimir quaisquer dúvidas ou 

litígios que surgirem na execução do presente Termo de Convênio, com expressa renúncia de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

 E, por estarem justos e acórdãos, os partícipes firmam o presente Termo de Convênio em 04 

(quatro) vias de igual teor e forma.  

 

 

Coronel Domingos Soares, ____ de ______________de 2018. 

 

 

 

MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES 

CNPJ/MF:01.614.415/0001-18 

 

 

 

ASSESSORIA TÉCNICA AMBIENTAL LTDA. 

CNPJ/MF:05.688.216/0001-05 

 

 

 


