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 LEI MUNICIPAL Nº 986 /2017     SÚMULA: “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - INTERMAT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.   A CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAITA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu, ANTONIO DOMINGO RUFATTO, Prefeito de Paranaita, sanciono a seguinte Lei,      Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - INTERMAT., com sede na Av. "B", S/N, Edificio Ceres, Centro Politico Administrativo - CPA, na cidade de Cuiabá, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.831.971/0001-71, cujo objetivo é estabelecer as bases do regime de cooperação entre os signatários, com o fim precípuo de ampliar a capacidade técnica e operacional da execução das ações de regularização e gestão fundiária, em particular a medição, a demarcação e a titulação de terras públicas situadas no perímetro do Projeto de Assentamento denominada VILA RURAL BOA ESPERANÇA, Localizado no Município de Paranaíta/MT” .   Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.    PREFEITURA DE PARANAITA/MT, Em, 29 de Novembro de 2017.      ANTONIO DOMINGO RUFATTO  Prefeito de Paranaíta/MT     
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  MINUTA DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N°.../2017    ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - INTERMAT, E DO OUTRO A  PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA, COM O FIM DE ESTABELECER COOPERAÇÃO TÉCNICA NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO E GESTÃO FUNDIÁRIA NAS PARCELAS DO PROJETO DE ASSENTAMENTO RURAL VILA RURAL BOA ESPERANÇA SITUADO NO MUNICIPIO DE PARANAITA-MT.     Por este instrumento de Acordo de Cooperação Técnica, doravante simplesmente ACT, de um lado,  O INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO, com sede na Avenida “B”, s/n°, Edifício Ceres, Centro Político Administrativo – CPA, em Cuiabá/MT, inscrito no CNPJ sob nº. 03.831.971/0001-71, neste ato representado pelo seu Presidente, Sr. CÂNDIDO TELES DE ARAÚJO, RG nº 201761-SSP/DF, CPF/MF nº 072.436.391-34, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua I, nº 311, Edifício Le Parc I, Apartamento 1002, Bairro Alvorada, em Cuiabá – MT, doravante simplesmente – INTERMAT -  NA CONDIÇÃO DE OUTORGANTE, e de outro lado:   A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA, CNPJ nº. 03.239.043/0001-12, com sede em Paranaíta - MT,  neste ato representado por ANTONIO DOMINGO RUFATTO, brasileiro, casado, portador do RG nº. 3224208 SSP/PR e do CPF/MF nº. 451.418.009-20, residente à Avenida Mato Grosso, nº. S/N, Cidade de Paranaita, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições, doravante simplesmente PREFEITURA MUNICIPAL -  NA CONDIÇÃO DE COOPERANTE; RESOLVEM celebrar o presente Acordo de Cooperação Técnica, sujeitando-se, no que couber, à Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2.000 (LRF), Lei nº 8.666, de 21 junho de 1993, alterada pela Lei nº 8.883 de 08 de junho de 1994; Lei nº 8.629 de 25 de fevereiro de 1993, Lei nº 13.019 de 31 de julho de 2014, art. 52 do Decreto nº 8.738/2016 de 03 de maio de 2016, na forma e condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:  01 - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O presente ACT tem por objeto estabelecer as bases do regime de cooperação entre os signatários, com o fim precípuo de ampliar a capacidade técnica e operacional da execução das ações de regularização e gestão fundiária, em particular a medição, a demarcação e a titulação de terras públicas situadas no perímetro do Projeto de 
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Assentamento denominado VILA RURAL BOA ESPERANÇA, localizada no Município de Paranaita-MT, bem como viabilizar o mútuo apoio técnico e operacional, necessário para consolidar as metas da regularização fundiária projetadas para os órgãos públicos implicados, e partilhar as boas práticas, no âmbito das ações de regularização fundiária. 02 - CLÁUSULA SEGUNDA - DOS OBJETIVOS São objetivos do presente ACT: 2.1 Viabilizar a cooperação técnica mediante composição de recursos humanos, técnicos e operacionais entre as partes a fim de aperfeiçoar a execução das ações especificadas no Plano de Trabalho a que se refere a Cláusula Terceira deste instrumento; 2.2 Compartilhar experiências e boas práticas na execução da regularização fundiária; 2.3 Testar e compartilhar ferramentas tecnológicas de gestão de dados e informações fundiárias; 2.4 Desenvolver ações conjuntas de demarcação e titulação de terras no Projeto de Assentamento Vila Rural Boa Esperança, segundo as competências de cada signatário e os limites do marco legal. 03 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PLANO DE TRABALHO ESPECÍFICO De forma complementar ao Plano de Trabalho Geral (Anexo I), e independente de transcrição, será considerado parte integrante deste ACT o Plano de Trabalho Específico, aqui entendido como documento técnico descritivo, contendo a descrição detalhada, no mínimo, dos seguintes requisitos: (a) o objetivo geral e os específicos, (b) as metas, (c) as ações, (d) as obrigações comuns e particulares de cada signatário, (e) os meios físicos e humanos disponibilizados pelas partes nas ações, (f) os indicadores quantitativos e qualitativos de avaliação e, (g) o cronograma. O referido documento será elaborado por grupo técnico instituído pelas partes, o qual, no prazo de até 90 (noventa) dias, a contar da assinatura do presente instrumento, será submetido à apreciação e ao aceite dos respectivos órgãos públicos signatários, que desde então validará os termos preconizados neste ACT. 4 - CLÁUSULA QUARTA - DAS LINHAS DE AÇÕES 4.1 Medição e demarcação topográfica, aqui entendido como a matriz de georreferenciamento do perímetro interno e externo das parcelas do  Assentamento VILA RURAL BOA ESPERANÇA, a serem executadas de acordo com a legislação federal e estadual e outras normas técnicas vigentes, nos termos de detalhamento no Plano de Trabalho; 4.2  Ações conjuntas de regularização fundiária e titulação, aqui entendido como matriz de cooperação dos signatários na execução integrada e conjunta de ações pontuais e programáticas de regularização fundiária e emissão de títulos fundiários, nas suas respectivas áreas programáticas e de competência, sem implicação em despesa adicional àquelas previstas nos programas orçamentários dos entes públicos signatários.  
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 5 - CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES COMUNS DOS SIGNATÁRIOS Constituem obrigações gerais dos signatários: 5.1 Cumprir e fazer cumprir as obrigações inscritas e decorrentes do presente ACT, subordinando-se à Constituição Brasileira, às normas gerais e específicas pertinentes; 5.2 Elaborar os procedimentos técnicos e operacionais necessários à implementação do ACT, mediante a produção de um documento técnico designado de "Plano de Trabalho", nos termos da Cláusula Terceira; 5.3 Promover intercâmbio de informações, documentos e apoio técnico--institucional necessário à consecução da finalidade deste ACT; 5.4 Acompanhar e avaliar os resultados alcançados nas atividades programadas no Plano de Trabalho, visando à sua otimização e/ou adequação, quando necessário; 5.5 Conduzir todas as atividades com eficiência e dentro de práticas administrativas, financeiras e técnicas e em acordo com as normas nacionais de contabilidade pública; 5.6 Compor no devido tempo hábil com todos os meios físicos, humanos e técnicos para a consecução das ações planejadas e consignadas no Plano de Trabalho, concorrendo para o bom e fiel cumprimento dos objetivos e metas deste ACT; 5.7 Se submeter e cooperar com a transparência e fiscalização dos órgãos de controle, permitir mutuamente o acesso as suas instalações, e prestando todos os esclarecimentos solicitados neste ACT. 6- CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO INTERMAT A UNIÃO Compete ao Instituto de Terras de Mato Grosso, por da Diretoria Técnica em conjunto com a Diretoria Agrária: 6.1 Receber, analisar e aprovar os procedimentos técnicos e operacionais necessários à implementação do ACT, bem como o documento técnico designado de "Plano de Trabalho"; 6.2 Coordenar e implementar o trabalho de regularização fundiária de ocupações situadas em glebas públicas estaduais; 6.3 Supervisionar todas as ações subordinadas às condições estabelecidas neste ACT; 6.4 Disponibilizar a Prefeitura de Paranaita, as informações geográficas e literais das terras do Estado objeto de regularização fundiária, nas áreas de interesse comum entre os signatários deste ACT, em função e das ações previstas neste ACT, pelo seu Plano de Trabalho, devidamente aprovado. 7- CLÁUSULA SÉTIMA PRIMEIRA - DA COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL 7.1 Fica ajustada entre os signatários a mútua cooperação entre si,  para auxiliar na implementação da regularização fundiária de terras públicas localizadas no município de Paranaita,  em especial o assentamento  VILA RURAL BOA 
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ESPERANÇA, nos termos do que dispõe os arts. 6º, 7º e 8º da Lei nº 4.504/1964 (Estatuto da Terra) e a Lei 11.952/2009; 7.2 A mútua cooperação prevista no presente Acordo abrangerá o auxílio operacional para efetivação de cadastramentos, vistorias, homologação de ocupações, realização de serviços internos e externos, aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos, pagamento de diárias como colaborador eventual, deslocamento, hospedagem e outros atos que se mostrarem necessários para a promoção da regularização fundiária no Estado de Mato Grosso; 7.2.1 A autorização para a execução dos trabalhos previstos no item anterior será fornecida pelo órgão fundiário através de Ordem de Serviço; 7.3 Mediante prévia autorização do gestor do órgão fundiário estadual (Intermat), por força deste Acordo de Cooperação, poderá o órgão fundiário delegar à Prefeitura  o cadastramento, vistorias e levantamento topográfico da área total bem como de forma individualizada situadas no seu território, bem como outras atribuições relativas à execução do Programa Nacional de Reforma Agrária, observados os parâmetros e critérios estabelecidos nas leis e nos atos normativos federais, nos termos do § 2º do art. 6º c/c o art. 8º da Lei no 4.504/64 (Estatuto da Terra); 7.4 Mediante previa autorização do gestor do órgão fundiário, por força deste Acordo de Cooperação, poderá o órgão fundiário utilizar servidores disponibilizados e cedidos por outros órgãos, esferas de poder e entes federativos, com perfil adequado integrantes dos quadros de pessoal dos órgãos e das entidades da Administração Pública da União, dos Estados, dos Municípios e dos Consórcios Intermunicipais, para a execução das atividades referidas nos itens acima, na forma do § 5º do art. 6º da Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra); 7.5 Por meio deste Acordo de Cooperação, o Estado poderá encarregar funcionários federais e municipais da execução de Leis e serviços estaduais ou de atos e decisões das suas autoridades, pertinentes aos problemas rurais, e, reciprocamente, a Prefeitura  poderá, em matéria de sua competência, cometer a funcionários estaduais e municipais encargos análogos, de conformidade com o disposto no parágrafo terceiro do artigo 18 da Constituição Federal, na forma do art. 7º e art. 8º da Lei no 4.504/64 (Estatuto da Terra); 7.6 Poderá o ÓRGÃO FUNDIÁRIO ESTADUAL indicar, sob a sua coordenação, a ordem de prioridades para a realização de trabalhos de medição e demarcação, bem como outras ações emergenciais necessárias para o desenvolvimento do objeto deste Acordo, a ser atendido por quaisquer dos integrantes do ACT; 7.6.1 A ordem de prioridade de atendimento será estabelecida observados os seguintes critérios: a) Matrículas em nome do Órgão Fundiário; b) data de criação do assentamento (ancianidade); c) georreferenciamento concretizado, conforme relação em anexo; 7.6.1.1 A relação de assentamentos prioritários, apresentada em anexo, não exclui a utilização do presente ACT para regularização dos demais assentamentos rurais e glebas públicas existentes no Estado de Mato Grosso; 7.7 O ÓRGÃO FUNDIÁRIO competente deverá realizar a avaliação periódica sobre o desenvolvimento dos trabalhos e o desempenho dos servidores e cooperados 
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envolvidos; 7.8 Poderá o Estado e a Prefeitura disponibilizar e ceder, de acordo com a necessidade e aprovação do ÓRGÃO FUNDIÁRIO, servidores do seu Quadro de Pessoal, e funcionários contratados, em número suficiente, para participar das respectivas ações previstas neste Acordo de Cooperação Técnica, mediante ofício, constando relação com nomes, CPF's, RG's, matrículas e cargos; 7.8.1 Os servidores e eventuais contratados, indicados e relacionados, se for o caso, deverão estar devidamente habilitados junto aos seus respectivos Conselhos Regionais de Representação Técnica, nos termos da legislação pertinente; 7.9 Para a prática das ações previstas neste Acordo de Cooperação Técnica, poderá quaisquer das partes, observada a legislação pertinente, prestar entre si o apoio humano, material, operacional e logístico necessário para o deslocamento, pagamento de diárias como colaborador eventual, hospedagem, alimentação, combustível, aquisição e/ou aluguel de equipamentos e materiais, dentre outros, visando a promoção da regularização fundiária, devendo o pagamento ser feito diretamente para a pessoa, física ou jurídica, que seja o credor da prestação; 7.9.1 0 pagamento de diárias como colaborador eventual deverá observar a Resolução de Consulta nº 13/2014 -TP do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, expedida em 26 de agosto de 2014; 7.10 Admitir-se-á a adesão ao presente Acordo de Cooperação de Municípios, e outras pessoas de direito público, interno ou externo, bem como de pessoas físicas nacionais ou estrangeiras, não participantes direta dos atos jurídicos celebrados, na forma do art. 8º da Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra), mediante Ofício ao Órgão Público do Governo do Estado do Mato Grosso competente; 7.11 A realização de quaisquer trabalhos por servidores pertencentes ao quadro de quaisquer das entidades cooperadas, na execução do presente Acordo de Cooperação Técnica, não gerará para o órgão fundiário qualquer responsabilidade de ordem trabalhista e outros direitos afins, senão os ajustados no presente Acordo de Cooperação; 8 - CLÁUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS 8.1 Ficam o INTERMAT e a Prefeitura, responsáveis por atender as prestações recíprocas dos trabalhos desenvolvidos na forma descrita no Plano de Trabalho, conforme a execução do serviço, devendo reunir-se, no mínimo, semestralmente, para a análise da execução do presente Acordo de Cooperação Técnica. 9 - CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS 9.1 O presente Acordo não envolve e não obriga a transferência de recursos financeiros, ficando as despesas decorrentes das atividades pactuadas por conta dos respectivos orçamentos, de acordo com as obrigações assumidas pelos partícipes, conforme especificado na Cláusula Segunda deste Acordo; 9.2 Fica estabelecido que o surgimento de atividades que requeiram repasse de recursos, de um partícipe ao outro, implicará na elaboração e aprovação pelo INTERMAT de ajuste em instrumento específico, observadas as normas ESTADUAIS  de transferência de recursos do estado , em especial a Instrução Normativa nº 1, de 15 
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de janeiro de 1997 da Secretaria do Tesouro Nacional e suas alterações.  10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA O presente ACT terá a vigência de 12 (doze) meses, iniciando a partir da data de sua publicação no Diário Oficial. 11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO 11.1 Este Acordo de Cooperação Técnica poderá ser denunciado ou rescindido por qualquer dos partícipes a qualquer tempo, ficando os mesmos responsáveis pelas obrigações decorrentes do tempo de vigência e creditando-lhes igualmente os benefícios adquiridos no mesmo período, conforme o estabelecido no artigo 57, do Decreto nº 93.872/86; 12 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO O presente ACT poderá ser alterado mediante assinatura de Termo Aditivo, por mútuo acordo entre os partícipes e com as devidas justificativas, ficando vedada a alteração do seu objeto. 13 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO A eficácia do presente instrumento fica condicionada à sua publicação, em extrato, no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura. 14 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO GERENCIAMENTO O gerenciamento técnico do presente Acordo de Cooperação será efetuado por servidores nomeados por ordem de serviço dos respectivos partícipes. 15 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca da Capital, para dirimir quaisquer questões oriundas da execução do presente Acordo de Cooperação.  Cuiabá – MT, XX de XXXXXXXXXXX de 2017.   CÂNDIDO TELES DE ARAÚJO                                   ANTONIO DOMINGO RUFATTO   Presidente do Instituto de Terras de Mato Grosso                     Prefeito de Paranaíta/MT       TESTEMUNHAS  ________________________________________ CPF/MF:   ________________________________________ CPF/MF: 
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ANEXO I – DO PLANO DE TRABALHO GERAL  01 - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O presente PLANO DE TRABALHO GERAL, vinculado ao ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, tem por objeto regulamentar os procedimentos necessários para promover a cooperação entre os entes signatários, mediante o estabelecimento de princípios básicos e ações integradas visando promover a regularização fundiária do  Assentamento VILA RURAL BOA ESPERANÇA , no município de Paranaita-MT. 02 - CLÁUSULA SEGUNDA – DA MEDIÇÃO E DEMARCAÇÃO DOS PROJETOS DE ASSENTAMENTOS RURAIS, GLEBAS FEDERAIS E ESTADUAIS - DOS TRABALHOS A SEREM EXECUTADOS 2.1 – A medição e demarcação topográfica (georreferenciamento) do perímetro e das parcelas do Projeto de Assentamento Rural deverá ser executados de acordo com a legislação federal e estadual, e outras normas técnicas vigentes, conforme a matéria.  03 – CLÁUSULA TERCEIRA – DA MEDIÇÃO E DEMARCAÇÃO TOPOGRÁFICA  3.1 - Da medição e demarcação topográfica (georreferenciamento) do perímetro externo e das parcelas individuais.  3.1.1 - Os trabalhos deverão ser executados em obediência às seguintes exigências:  3.1.1.1 - A medição e demarcação do perímetro externo do imóvel deverá ser realizada nos moldes da Lei 10.267/01, regulamentada pelo Decreto n° 4.449/03, e em conformidade com a edição vigente da Norma Técnica para Georreferenciamento de Imóveis Rurais do INCRA; 3.1.1.2 – Realizado o georreferenciamento do perímetro externo do Assentamento Rural e das Glebas Públicas, deverá ser realizada a CERTIFICAÇÃO do memorial descritivo junto ao INCRA (por meio do sistema SIGEF), bem como a averbação da certificação do georreferenciamento perante o cartório de registro de imóveis; 3.1.1.3 - A medição e demarcação das parcelas individuais, núcleos urbanos, reserva legal, estradas vicinais, municipais, estaduais e federais, também deverá ser realizada em atenção às exigências legais acima referidas. 3.1.2 – Caberá a Prefeitura Municipal solicitar  ao Intermat  autorização  para a execução dos serviços técnicos previstos no presente ACT, mediante o encaminhamento de oficio à instituição, indicando a medição e/ou demarcação sob sua responsabilidade, bem como o nome da pessoa responsável pelo acompanhamento dos trabalhos, sendo que o início das atividades dependerá da emissão de Ordem de Serviço – OS - pela instituição competente;  04  CLÁUSULA QUARTA – DA ELABORAÇÃO DOS TRABALHOS TÉCNICOS 4.1 A PREFEITURA apresentará os serviços de acordo com a legislação vigente e normas de serviço dos Órgãos Fundiários competentes, contendo os elementos do levantamento topográfico, entregando ao INTERMAT, no mínimo, os documentos que seguem abaixo:  
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4.1.1 – Após lançar o trabalho técnico no SIGEF, deverá a  PREFEITURA  encaminhar  ao INTERMAT todos os dados do levantamento realizado em meio digital (CD-ROM ou pen drive), organizados em arquivos e pastas; 4.1.2– A planta geral do parcelamento será apresentada em meio físico (quatro vias), e em meio digital (formato DXF, SHP e DGN), acompanhada de memorial descritivo das parcelas individuais (em meio físico, quatro vias impressas), ART (quatro vias impressas e assinadas), e em meio digital (formato DOC, DXF, SHP e DGN); 4.1.3 – A declaração de anuência de reconhecimento de limite de confrontação é dispensável, em se tratando de áreas públicas e assentamentos rurais, nos termos do Provimento nº 33/2013 – CNJ, Orientação nº 05/2013 – CNJ, Provimento nº 36/2013 – CGJ/MT, e Provimento nº 68/2014 – CGJ-MT; 4.1.4 – Poderá constar das Ordens de Serviço expedidas pelo INTERMAT, outras exigências técnicas e documentais, bem como a dispensa do que não for necessário para fins de instrução do processo de regularização fundiária; 4.2 DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS NO INTERMAT 4.2.1 Do georreferenciamento e certificação das glebas públicas estaduais Constituem fases e exigências técnicas para apresentação do georreferenciamento e certificação das glebas públicas estaduais no INTERMAT: 4.2.1.1 Medição e demarcação do perímetro externo do imóvel nos moldes da Lei n.º 10.267/2001 e da edição vigente da Norma Técnica para Georreferenciamento de Imóveis Rurais (glebas públicas e assentamentos rurais do Estado) no INCRA, utilizando como referência matrícula atualizada, podendo haver ou não área a maior ou a menor pertencente ao Estado de Mato Grosso, a ser demonstrada em Relatório Técnico; 4.2.1.2 Apresentação de Relatório Técnico de Medição e Demarcação do Perímetro Externo do Imóvel Rural ao INTERMAT para análise e validação contendo as informações do levantamento topográfico incluindo 01 (uma) via impressa das seguintes peças técnicas: Relatório de Processamento da Base; Relatório de Processamento dos Vértices; Planilha de Cálculo da Área; Memorial Descritivo; Planta da Área; ART do responsável técnico; e 01 (uma) mídia de CD-ROM com todas as informações do levantamento do imóvel, organizadas em arquivos e pastas, incluindo os arquivos digitais, os dados brutos, rinex, etc. As plantas devem estar no formato DWG, DXF ou SHP; os memoriais e outros arquivos textuais, no formato DOC ou PDF; e as planilhas, no formato XLS; 4.2.1.3 Certificação do perímetro externo junto ao INCRA por meio do Sistema SIGEF, apresentando a planta e o memorial certificados; 4.2.1.4 Revogado pelo Provimento n° 24/2016-CGJ/MT;  4.2.1.5 Averbação do georreferenciamento perante o Cartório de Registro de Imóveis Competente. 4.2.2 Do georreferenciamento e certificação de projetos de assentamentos rurais e das medições de lotes rurais Constituem fases e exigências técnicas para apresentação do 
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georreferenciamento e certificação de projetos de assentamentos rurais e das medições de lotes rurais: 4.2.2.1 Medição e demarcação do perímetro externo do imóvel nos moldes da Lei n.º 10.267/2001 e da edição vigente da Norma Técnica para Georreferenciamento de Imóveis Rurais (glebas públicas e assentamentos rurais do Estado) no INCRA, utilizando como referência matrícula atualizada, podendo haver ou não área a maior ou a menor pertencente ao Estado de Mato Grosso, a ser demonstrada em Relatório Técnico; 4.2.2.2 Apresentação de Relatório Técnico de Medição e Demarcação do Perímetro Externo do Imóvel Rural ao INTERMAT para análise e validação contendo as informações do levantamento topográfico incluindo 01 (uma) via impressa das seguintes peças técnicas: Relatório de Processamento da Base; Relatório de Processamento dos Vértices; Planilha de Cálculo da Área; Memorial Descritivo; Planta da Área; ART do responsável técnico; e 01 (uma) mídia de CD-ROM com todas as informações do levantamento do imóvel, organizadas em arquivos e pastas, incluindo os arquivos digitais, os dados brutos, rinex, etc. As plantas devem estar no formato DWG, DXF ou SHP; os memoriais e outros arquivos textuais, no formato DOC ou PDF; e as planilhas, no formato XLS; 4.2.2.3 Certificação do perímetro externo junto ao INCRA por meio do Sistema SIGEF, apresentando a planta e o memorial certificados; 4.2.2.4 Revogado pelo Provimento n° 24/2016-CGJ/MT; 4.2.2.5 Averbação do georreferenciamento perante o Cartório de Registro de Imóveis competente. 4.2.2.6 Medição de lotes rurais em projetos de assentamentos rurais por meio de levantamento planimétrico; confecção de planta e de memorial descritivo dos lotes rurais; devendo o contratado atentar-se para os lotes já medidos e com peças técnicas, cabendo ao mesmo confirmar e/ou refazer o trabalho, apresentando-o novamente para o INTERMAT; 4.2.2.7 Apresentação dos processos individuais de regularização fundiária, devidamente instruídos com os documentos dos interessados e as peças técnicas (conforme item 11.8.2), exigidos na legislação e nas Normas de Serviço do INTERMAT n.º 001/2002, n.º 002/2002 e n.º 001/2012, e suas alterações, observando a situação processual daqueles no âmbito do INTERMAT. 5 – CLÁUSULA QUINTA -  DAS INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES 5.1 - As informações e os esclarecimentos complementares sobre este Acordo de Cooperação Técnica poderão ser solicitadas junto aos signatários, mediante o encaminhamento de ofício;  6 -  CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DAS PARTES 6.1 - Constituem obrigações da PREFEITURA  executar o serviço técnico: 6.1.1 - Cumprir fielmente todas as obrigações assumidas em sua proposta, respeitando a legislação vigente e as normas pertinentes; 
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6.1.2 - Observar o cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal; 6.1.3 - Aceitar ampla e irrestrita fiscalização por parte dos órgãos fundiários nos serviços, permitindo inclusive o acesso às suas instalações, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas, desta forma, acatando todas as orientações fornecidas; 6.1.4 Indicar e manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes de representante ou preposto para tratar com os fiscais da Cooperação Técnica; 6.1.5 - Prever o pessoal necessário para garantir a execução dos serviços, nos regimes contratados, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço, e outros análogos, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente; 6.1.6 - Comunicar ao gestor do órgão fundiário, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas de execução dos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução da cooperação; 6.1.7 - Responsabilizar-se, em relação aos seus empregados ou contratados, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais como: salários; encargos previdenciários; trabalhistas; seguros de acidente; taxas, impostos e contribuições; indenizações; e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo governo; 6.1.8 - Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em decorrência da espécie, forem vítimas seus empregados ou contratados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles; 6.1.9 - Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seu encarregado. 6.1.10 - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança no trabalho; 6.1.11 - Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato; 6.1.12 - Arcar com despesa decorrente de qualquer infração; 6.1.13 - Responsabilizar-se por danos causados a quaisquer dos órgãos fundiários ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Acordo de Cooperação Técnica, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Órgão fundiário (art. 70 da Lei nº 8.666/93). 6.1.14 - Apresentar o Acordo de Cooperação Técnica ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da região dos serviços, para cumprimento das atribuições de competência daquele conselho. O não cumprimento deste item acarretará o não recebimento dos trabalhos listados na cooperação;  
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6.1.15 - Apresentar ao INTERMAT a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART quitada, referente à execução dos serviços objeto deste Acordo; 6.1.16 - Executar os serviços, objeto do Acordo de Cooperação Técnica, de acordo com a proposta apresentada. 7 – CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DO INTERMAT: 7.1 - Acompanhar e fiscalizar os serviços contratados pelo Acordo de Cooperação Técnica, tanto em relação aos aspectos quantitativos quanto aos aspectos qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas, e comunicar a PREFEITURA sobre ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte desta; 7.2 - Proporcionar todas as condições para que o COOPERADO possa cumprir as exigências estabelecidas no Acordo de Cooperação Técnica; 7.3 - Comunicar prontamente ao COOPERADO toda e qualquer anormalidade que venha acontecer na vigência do Acordo de Cooperação Técnica, bem como prestar as informações e os esclarecimentos que venham ser solicitados pelo COOPERADO; 7.4 - Notificar, por escrito, a constatação de quaisquer irregularidades verificadas na execução dos serviços; 7.5 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham ser solicitados pelo Preposto ou Responsável Técnico do COOPERADO; 7.6 - Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas pela fiscalização do INTERMAT, ou com as especificações constantes do Acordo de Cooperação Técnica; 7.7 - Solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes do Acordo de Cooperação Técnica; 8 - CLÁUSULA OITAVA -  DA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DO INTERMAT 8.1 - Da fiscalização técnica dos serviços de medição topográfica (georreferenciamento) dos perímetros e das parcelas individuais: 8.2 - O INTERMAT poderá designar servidores públicos para acompanhar e fiscalizar a execução dos trabalhos do COOPERADO, os quais estarão revestidos de poderes para recusar ou sustar serviços que não tenham sido executados de acordo com as normas e especificações exigidas neste Acordo de Cooperação Técnica; 8.3 - O COOPERADO deverá fornecer o apoio necessário à fiscalização do INTERMAT no que tange às informações sobre os trabalhos, para o fiel cumprimento de sua missão; e logístico caso se faça necessário; 9 – CLÁUSULA NONA - DO MATERIAL A SER FORNECIDO PELO INTERMAT 9.1 - O ÓRGÃO FUNDIÁRIO poderá fornecer os seguintes documentos para o COOPERADO: a) Cópia das matrículas que formam o domínio do Projeto de Assentamento ou gleba pública; b) cópia das plantas gerais e memoriais dos assentamentos e glebas públicas, bem como o PDA – Plano de Desenvolvimento do Assentamento, quando houver; 
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c) Código de Imóvel Rural no SNCR; d) Cópia da Relação de Beneficiários - RB do Projeto de Assentamento; e) Cópia da Portaria de Criação do Projeto de Assentamento; 10 – CLÁUSULA DÉCIMA  - DO PLANO DE TRABALHO  A execução do presente Acordo de Cooperação deverá observar o seguinte Plano de Trabalho: 10.1 OBJETO PRINCIPAL: Proceder a medição e a demarcação do Projeto de Assentamento Vila Rural Pai Herói situado no Município de Tabaporã, além de fornecer o apoio necessário para a regularização fundiária, dentre outras avenças; 10.2 OBJETO COMPLEMENTAR: Prestar o auxílio operacional para efetivação de cadastramentos, vistorias, homologação de ocupações, realização de serviços internos e externos, solicitação de documentos e certidões, aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos, pagamento de diárias e deslocamentos para colaborador eventual, hospedagem e outros atos que se mostrarem necessários para a promoção da regularização fundiária no Estado de Mato Grosso; 10.3 META: Demarcação, georreferenciamento, vetorização de memoriais descritivos de títulos já expedidos dentro de glebas federais, realização de vistorias, homologação de ocupações, e titulação dos Projetos de Assentamentos Rurais, Glebas Federais e Estaduais situados no Estado de Mato Grosso; 10.4 ETAPAS DA EXECUÇÃO: 1ª Etapa: Expedição de Ordem de Serviço – OS pelo gestor do Órgão Fundiário competente, autorizando a execução das atividades previstas no presente Acordo de Cooperação;  2ª Etapa: Execução das seguintes atividades: a) medição e demarcação do perímetro externo do imóvel, em conformidade com a Lei 10.267/01, regulamentada pelo Decreto 4.449/03, bem como da edição vigente da Norma Técnica para Georreferenciamento de Imóveis Rurais do INCRA; b) Realizado o georreferenciamento do perímetro externo do Assentamento Rural e terras públicas, proceder a CERTIFICAÇÃO do memorial descritivo junto ao INCRA (por meio do sistema SIGEF), bem como a averbação da certificação do georreferenciamento perante o cartório de registro de imóveis; c) Medição e demarcação das parcelas rurais, núcleos urbanos, reserva legal, estradas vicinais, municipais, estaduais e federais; d) Vetorização de títulos expedidos e elaboração de mapa cadastral da gleba ou assentamento; 3ª Etapa: Expedição de Ordem de Serviço – OS pelo gestor do Órgão Fundiário competente, autorizando a prestação de auxílio operacional para efetivação de cadastramentos, vistorias, homologação de ocupações, realização de serviços internos e externos, aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos, pagamento de diárias e deslocamentos como colaborador eventual, hospedagem e outros atos que se mostrarem necessários para a promoção da regularização fundiária no Estado de Mato Grosso;  6ª Etapa: Expedição do Título Definitivo de Domínio, registro em Cartório, e entrega dos títulos a seus respectivos beneficiários;  
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10.5 PERÍODO DE EXECUÇÃO: O presente Acordo de Cooperação Técnica deverá ser executado dentro do prazo máximo de vigência estabelecido na CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA, não podendo cada uma das Etapas de execução, acima relacionadas, perdurar mais de 04 (quatro) meses contadas da data do início até a sua conclusão, permitida a prorrogação;   12– CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 11.1 A PREFEITURA é responsável pelo serviço assumirá integral responsabilidade pelos danos causados ao INTERMAT ou a terceiros, na execução dos serviços previstos neste ACT, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições, isentando o órgão fundiário de todas e quaisquer reclamações que possam surgir; 11.2 O ÓRGÃO FUNDIÁRIO-COOPERANTE se reserva o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução dos serviços; 11.3 O COOPERADO deverá assegurar durante a execução dos trabalhos a proteção e conservação dos serviços executados; 12.3.1 O COOPERADO deverá executar imediatamente os reparos que se fizerem necessários nos serviços de sua responsabilidade, conforme estabelecido no Artigo 69, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 O COOPERADO deverá permitir a fiscalização do INTERMAT, a inspeção nos locais de trabalho, em qualquer dia, hora, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados; 11.4 O COOPERADO que for executar o serviço estará sujeito às conseqüências da responsabilidade civil, administrativa, trabalhista, previdenciária, tributária e fiscal, transmitindo-se aos sucessores e extinguindo-se na forma do Código Civil, art. 28, 1.518 e Legislação complementar afeta. 12 – CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 12.1 Fica o INTERMAT E PREFEITURA MUNICIPAL  responsáveis por atender as prestações recíprocas dos trabalhos desenvolvidos na forma descrita neste Acordo, conforme a execução do serviço, devendo reunir-se, no mínimo, semestralmente, para a análise da execução do presente Acordo de Cooperação Técnica.   13 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PRERROGATIVAS DO INTERMAT 13.1 - Fica assegurada ao INTERMAT a prerrogativa de conservar a autoridade normativa e o exercício do controle e fiscalização sobre a execução desta Cooperação, bem como de assumir ou transferir a responsabilidade pelo mesmo, no caso de paralisação ou de fato relevante e por motivo de força maior que venha a ocorrer.  


