
EPEC.GOIAS
poro o Desenvolvimenlo do Agropocu6rio m Goids

TERMO DE COOPERACAO

Cooperagio t6cnica e financeira que celebram o
Fundo para o Desenvolvimento da Agropecudria
em Goi6s e a Ag6ncia Goiana de Defesa
agropecudria, sob a interveniOncia da Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Econdmico,
Cientifico e Tecnol6gico e de Agricultura,
Pecudria e Irrigagilo do Estado de Goi6s.

Ao 01' dia do m6s de abril do ano de dois mil e quinze, de um lado o Fundo para o

Desenvolvimento da Agropecurlria em Goi6s, CNPJ n' 0l .956.91710001 - 27 , estabelecido na

Rua 261 Quadra 95 Lote 33, Edificio Jos6 Magno Pato do Setor Leste Universitiirio de

Goi6nia, Capital do Estado de Goi6s, CEP 74.610-250, doravante denominado simplesmente

FUNDEPEC-GOIAS, neste ato representado pelo Presidente do seu Conselho Deliberativo,

Jos6 Magno Pato, brasileiro, casado, m6dico veterin6rio, carteira de identidade RG no 190.935

- SSP/GO, inscrito no CPF/I\4F sob o no 002.517.981-00, residente e domiciliado nesta

Capital e do outro lado a Ag6ncia Goiana de Defesa Agropecuriria, pessoa juridica de direito

priblico interno, inscrita no CNPJ/MF sob n" 06.064.22710001-87, entidade autrirquica criada

pela Lei Estadual no 14.645, de 30 de dezembro e 2.003, publicada no DOE de 05.01.04, com

estrutura b6sica de funcionamento definida pelo Decreto no 5 .9 I 1 , de 1 0 de margo de 2 .004,

publicado no DOE de 15.03.04, com sede nesta Cidade e Comarca de Goi6nia, Capital do

Estado de Goi6s, neste ato representada por seu Presidente Arthur Eduardo Alves de Toledo,

doravante denominada simplesmente AGRODEFESA, jurisdicionada d Secretaria de Estado

de Desenvolvimento Econ6mico, Cientifico e Tecnol6gico e de Agricultura, Pecuaria e

IrrigagSo, abreviadamente denominada SED, neste ato representada, por seu Secret6rio, Jos6

Eliton de Figueiredo Jrinior, ambos nomeados atrav6s do Decreto Governamental e publicado

no Diario Oficial n" 22.029 de 26 de fevereiro e Diario Oficial n' 21.992 de 02 de janeiro de

20l5respectivamente, t6m entre si certo e ajustado a presente COOPERAQAO:
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coNSTDERACoES

Considerando que o FUNDEPEC-GOIAS, Associagio Civil sem fins lucrativos,
tem, entre outras finalidades, apoiar e participar, no dmbito do Estado de Goiiis, das ag6es
inerentes a defesa agropecu6ria, voltadas para a prevengdo e a erradicagdo de doengas dos
animais de notificagSo compuls6ria, conforme disposto no Art. 5o do seu Estatuto Social,
podendo, especificamente, apoiar o 6195o oficial de defesa agropecuaria do Estado de GoiSs
em suas ag6es de atengdo d saride animal - Art. 5o, III, daquelas categorias que o comp6e ;

Considerando que a AGRODEFESA 6 o 6195o oficial do Estado de Goi6s que det6rn
como compet6ncia institucional a execugdo de ag6es relativas d politica de sanidade animal e
vegetal, realizando a fiscalizagdo e fixagdo de procedimentos relativos irs priiticas, proibig6es
e ds imposigOes necess6rias ir defesa sanit6ria agropecu6ria, visando a profilaxia, controle e a
erradicagEo de doengas de animais, bem como, d promogdo e manutengdo da qualidade
higiOnico-saritiria dos produtos e subprodutos de origem animal;

Considerando, ainda, que o art. 5o, inciso VI do Estatuto do FUNDEPEC-GOIAS
prev6 a celebragdo de cooperag6es t6cnicas-financeiras com entidade de defesa agropecuaria
no Estado de Goi:is, no intuito de fornecer apoio financeiro ao desempenho de atividades de

controle e erradicagdo de doengas dos animais, de notificagdo compuls6ria;

RESOLYEM:

As partes celebrar o presente "TERMO DE COOPRERAQAO " observando as seguintes
condigSes:

CLAUSULA PRIMEIRA _ DO OBJETO

O presente instrumento visa estabelecer os termos que envolvem a atividade de cooperagdo
t6cnica, representada pelo apoio financeiro fornecido pelo FUNDEPEC-GOIAS a

AGRODEFESA, no exercicio de suas agdes emerg6nciais de defesa animal, em todo o
territ6rio do Estado Goi6s, assim como nas a96es de preveng6o, precaug6o e combate irs

doengas dos animais, de notificagdo compuls5ria, nesse caso no intuito de evitar a propagagSo
dos seus agentes infectantes nos rebanhos.

O apoio financeiro consiste no repasse de recursos e fornecimento de material de apoio, que
deverdo ser restritos ao dmbito das ag6es descritas neste t6pico, envolvendo despesas relativas
exclusivamente d AGRODEFESA no desempenho de suas atividades fips, tais como:

a) Di6ria para auditoria do SISBOV ;

b) Consultorias que visem melhorias nas condigdes
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Aparelhamento de laborat6rio que visem diagn6stico de doengas na 6rea
animal, acobertada pelo FUNDEPEC;
Ag6es de controle e erradicagdo de doengas de notificagdo compuls6ria das
esp6cies protegidas pelo FUNDEPEC e outras de interesse d saride priblica
e a economia do Estado de Goi6s;
Pagamento de IPVA, seguros, somente dos veiculos pertencentes a este
Fundepec-Goi6s, em comodato com a Agrodefesa.

CLAUSULA SEGUNDA _ DAS OBRIGAqOES DAS PARTES

T _ Do FUNDEPEC.GOIAS:

Efetuar o pagamento relativo is despesas da AGRODEFESA concernentes ir

execugdo de suas ag6es emergenciais e de controle, em conformidade com as

especificag6es contidas na Cliiusula Primeira deste instrumento de cooperagdo;

Apoiar com recursos financeiros as atividades de atengdo veteriniiria integradas d
defesa sanitiiria animal do Estado;

Viabilizar o pagamento das indenizag6es, aos produtores rurais, no limite das

disponibilidades dos recursos financeiros existentes, no caso em que seus animais
forem abatidos ou sacrificados por determinagdo do servigo oficial de defesa
agropecu6ria do Estado de Goiils em suas a96es de emergenciais e controle sanitarios;

Promover a integragSo e participagio da iniciativa privada nas agdes de defesa
sanit6ria animal e da inspegSo sanitilria e industrial dos produtos de origem animal, em
Goi6s, atrav6s de seu Portal na internet.

II _ Da AGRODEFESA:

Manter a fiscalizagSo de tr6nsito animal em pleno funcionamento;

Disponibilizar ao FUNDEPEC, via eletrdnica, as informag6es relativas ao abate e
movimentagSo de animais, bem como de processamento l6cteos;

Promover campanhas de educagio sanit6ria animal, bem como instrut6rias ou
informativas acerca da finalidade do FTINDEPEC, destacando sua essencialidade e

importdncia, inclusive no que se refere a arrecadagdo;
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d) Orientar, por meio de atuagdo de rotina, as ag6es realizadas pelo
auxiliando, com a adesSo dos estabelecimentos Frigorificos e

FUNDEPEC-GOIAS,

FTINDEPEC
Laticfnios ao
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Par6grafo Unico O descumprimento de quaisquer das obrigagdes por parte da
AGRODEFESA acartetarda imediata suspensSo do apoio financeiro previsto neste Termo de

CooperagSo T6cnica.

CLAUSULA TERCEIRA _ DOS RECURSOS FINANCEIROS E DAS DESPESAS

O apoio financeiro do FUNDEPEC-GOIAS e AGRODEFESA limitar-se-6 ao limite
m6ximo de atd l0%o da arrecadagdo anual das contribuig6es financeiras arrecadas ao Fundo
pelo produtor rural, atrav6s dos repasses da indristria, mediante comprovagdo das despesas; e
reverter6 ao pagamento de despesas relativas ds ag6es de ateng6o veterin6ria integradas d
defesa animal no Estado de Goi6s, conforme disposto na Cl6usula Primeira.

Parigrafo rinico - O pagamento das despesas serdrealizado diretamente pelo FUNDEPEC-
GOIAS, mediante pr6via e fundamentada requisigdo do Presidente da AGRODEFESA ou
seu interlocutor.

CLAUSULA QUARTA _ DA oPERACIoNALIZAqAo

Para a consecugdo dos objetivos pactuados, a AGRODEFESA fica obrigada ao cumprimento
das metas e custos do "Plano de Agflo de Aplicagflo Financeira" submetido i pr6via
aprovagdo do Conselho Deliberativo do FUNDEPEC-GOIAS, apresentando mensalmente
cronograma articulado das atividades a serem desenvolvidas.

Parigrafo Primeiro - O recurso financeiro previsto para o custeio de cada rubrica da
despesa somente poder6 ser remanejado para outra rubrica mediante pr6via aprovagdo do
Conselho Deliberativo do FUNDEPEC-GOIAS.

Parigrafo Segundo - Para viabilidade dos pagamentos de despesas, a AGRODEFESA, pelo
departamento responsiivel pela atividade fim solicitada, est6 obrigada a atestar os
recebimentos de materiais ou realizagdes de servigos.

Parigrafo Terceiro - Os recursos financeiros alocados para a execugdo do "Plano de Agflo"
se restringem ao exercicio financeiro a que se referem, de forma que, o eventual saldo ndo
constituir6 direito da AGRODEFESA para aplicagdes nos exercicios seguintes, retornando
ao caixa do FTINDEPEC-GOIAS, mediante documentag6o especifica;

Parfgrafo Quarto - As faturas, notas fiscais e recibos de servigos autdnomos - RPA dever6o
ser emitidos, obrigatoriamente, em nome da razdo social do FUNDEPEC-GOIAS: Fundo
para o Desenvolvimento da Agropecuiiria em Goi6s ou abreviadamente, CNPJ/MF
01.956.91710001-27 , Goidnia - GO e CEP: 74.610-250, porquanto sua condigdo de substituto
tributtlrio junto as Fazendas Priblicas.
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Pardgrafo Quinto - As despesas realizadas em desacordo com o estabelecido nos parSgrafos t/
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CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGT,NCIA

O presente acordo de Cooperagdo T6cnicaentra#r em vigor na data de sua assinatura, com
vig6ncia por prazo determinado, tendo por termo final a data de 3l de margo de 2016,
podendo ser proffogado atrav6s de aditivo.

Pardgrafo Primeiro - A assinatura do presente Termo revoga todos aqueles assinados
anteriormente a esta data, ainda que estejam no decurso de seus prilzos de vig6ncia,
respeitando-se todos os atos praticados em sua vigOncia, ainda que contr6rios ao disposto no
presente Termo.

Pardgrafo Segundo As despesas contratadas na vig6ncia desta cooperagdo,
obrigatoriamente, serSo honradas pelo FUNDEPEC-GOIAS, independentemente de expirado
o prazo de vigOncia ou rescisSo ou denunciagdo desta avenga.

CLAUSULA SExTA. DA RESCISAO E DA DENUNCIAqAO

O presente Termo de Cooperagdo ser6 rescindido, a qualquer momento, em virtude de
eventual descumprimento de qualquer uma de suas Cl6usulas, assim como denunciado por
conveni0ncia das partes, mediante simples notificagSo pr6via para o fim especifico.

Parfgrafo Unico - Em caso de rescisSo ou denrincia, as despesas contratadas na vigCncia
desta coope raqdo, obrigatoriamente, ser6o honradas pelo FUNDEPEC-GOIAS ;

CLAUSULA SETIMA _ DO REGISTRO
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Para que seja conferida efic6cia ao presente instrumento, denominado TERMO DE
COOPERAQAO TECNICA, o FUNDEPEC-GOIAS dever6 promover-lhe o registro no
Cart6rio W. SAMPAIO - lo Tabelionato de Registro de Titulos e Documentos da Comarca de
Goi6nia, Capital do Estado de Goi6s e publicado, em extrato, no Diilrio Oficial do Estado De
Goi6s.

CLAUSULA OITAVA. DO FORO

No intuito de dirimir os conflitos oriundos do presente instrumento, as partes elegem o foro da
Comarca de Goi6nia, Capital do Estado de Goiiis, renunciando a qualquer outro, por mais
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-l
para conferir validade ir presente avenga, firma-se este instrumento em 03 (res) vias, de igual

teor e forma, assinado pelas partes na plesenqa das testemunhas que tamb6m o subscrevem'

Goiinia/GO,0l de abril de 2015'

Presidente da ACRODEFESA

Jrinior
e Tecnol6gico e de Agricultura, Pecu6ria e Inigagio

Jos6}itgn delFigueired
Secret6rio de Estado de Desenvolvimento ENnlico, Cientifi
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