
ACORDO DE COOPERAÇÃO N. 01/2021 

ACORDO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A AGÊNCIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 
DE SÃO LUIS - AMDES E O INSTITUTO 
BRASILEIRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS - 
I B R A P P P A R A C A P A C I T A Ç Ã O D E 
EMPREENDEDORISMO NAS COMUNIDADES 
PARTICIPANTES PARA O PROGRAMA “SÃO 
LUÍS + EMPREENDEDORA”.  

Base Legal: Lei nº 13.019 de 31/07/2014 e 
Decreto Estadual nº 49.304 de 26/07/2017. 

AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 
(AMDES), unidade atípica integrante da Administração Pública Direta, vinculada à 

SECRETARIA MUNICIPAL, DE GOVERNO (SEMGOV),  inscrita no CNPJ sob o nº  

06.307.102/0001-30, situada na Rua do Giz, 445,Centro – São Luís, neste ato 

representado por seu Presidente, Sr. FELIPE MUSSALÉM, CPF nº 840.895.393-15, 

residente e domiciliado nesta Cidade, doravante denominada AMDES, e, de outro 

lado,  o INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS - IBRAPP, pessoa 

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 

09.611.589/0001-39, com sede na Av. Antares, Quadra 09, nº 157, Bairro Recanto 

dos Vinhais, São Luís/MA, neste ato representado por sua Presidente RITA 
APARECIDA SALGADO, brasileira, inscrita no CPF nº 980.062.586.00, resolvem de 

mútuo acordo firmar o presente instrumento de ACORDO DE COOPERAÇÃO, 

ficando anexo a este o respectivo Projeto e seu Plano de Trabalho, nos termos da 

Lei nº 13.019 de 31/07/2014, regido pelas cláusulas e condições que seguem:   



CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO   

O presente acordo de cooperação tem por objeto a colaboração entre as 

instituições supracitadas no sentido de promover o desenvolvimento de ações e 

atividades que promovam a gestão do empreendedorismo, da capacitação, 

formação das comunidades participantes do Programa “SÃO LUÍS + 
EMPREENDEDORA”, sempre em conformidade com os objetivos sociais e/ou 

estatutários de cada signatário com a realização de ações socioassistenciais, de 

forma gratuita, continuada e planejada, para os usuários e para quem deles 

necessitar, sem discriminação. 

O Programa “SÃO LUÍS + EMPREENDEDORA” almeja o fomento das micro e 

pequenas empresas e empreendedores que possuem algum tipo de negócio no 

Município de São Luís, onde contribuirá na capacitação dos empreendedores à 

maximizar suas oportunidades de negócios de forma sustentável tornando-as mais 

competitivas no mercado em que atuam. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CRONOGRAMA DAS CAPACITAÇÕES  

As capacitações terão inicio em outubro e término em dezembro de 2021 e 

seguirão o cronograma descrito no plano de trabalho, documento complementar a 

este termo de cooperação.  

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES COMUM DOS PARTÍCIPES – 
Compete conjuntamente aos partícipes:  

a) Propor, planejar e desenvolver o empreendedorismo nas comunidades 

participantes a serem definidos no âmbito do presente Acordo de Cooperação e 

do seu Plano de Trabalho;  

b) Gerenciar o acompanhamento dos trabalhos e a participação nas ações 

estabelecidas no Plano de Trabalho;  



c) Realizar periodicamente a avaliação das ações estabelecidas, das atividades 

propostas, buscando ações de melhoria e de ajustes quando necessários;  

d) Conduzir todas as atividades com eficiência e dentro de práticas administrativas, 

financeiras, técnicas e ambientais adequadas.  

e) Viabilizar as ações de acordo com o Plano de Trabalho;   

f) Apoiar e acompanhar as ações dos partícipes integrantes do presente Acordo de 

Cooperação e do seu Plano de Trabalho;  

g) Disponibilizar dados e informações, de caráter técnico, necessárias ao bom 

andamento do objeto deste Acordo e do seu Plano de Trabalho, resguardadas as 

determinações de salvaguarda de assuntos sigilosos;  

h) Captação de recursos por meio de empresas parceiras e/ou interessadas em 

fomentar o Programa; 

i) Indicar o representante interinstitucional no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a 

assinatura do Acordo de Cooperação Técnica.  

CLÁUSULA QUARTA - DAS ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICA DO PARTÍCIPE IBRAPP 

São atribuições específicas do partícipe IBRAPP: 

a) Fica a cargo do partícipe IBRAPP a execução e gestão do Programa na forma 

definida no Plano de Trabalho. 

b) Fica, ainda, a cargo do partícipe IBRAPP o custeio das ações de execução e 

gestão do Programa, com utilização de recursos próprios e/ou de terceiros 

parceiros ao Programa. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS AÇÕES PROMOCIONAIS  

Em qualquer ação promocional, programas, campanhas e materiais impressos, 

relacionada com o objeto do presente instrumento, obrigatoriamente se destacará a 

participação do partícipe IBRAPP e principais envolvidos.  



CLÁUSULA SEXTA – DA EQUIPE TÉCNICA  

Os recursos humanos a serem utilizados na execução do presente ACORDO não 

sofrerão qualquer alteração na sua vinculação empregatícia por desempenho de 

atividades relacionadas ao cumprimento deste Instrumento.  

CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR  

Não haverá transferência voluntária de recursos entre os partícipes para a execução 

do presente Acordo de Cooperação Técnica e do seu Plano de Trabalho. Os custos 

porventura decorrentes das ações do Plano de Trabalho deverão ser suportados 

diretamente pelos respectivos partícipes no âmbito de suas atribuições. 

Em conjunto ou em individualmente poderão os partícipes captar recursos por meio 

de empresas parceiras e/ou interessadas em fomentar o Programa, seja por doação 

ou termo de patrocínio.  

Os recursos captados serão administrados pelo partícipe IBRAPP que firmará 

instrumento próprio com a empresa parceira.  

  

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO  

Serão designados integrantes do quadro de pessoal dos partícipes, com formação 

ou experiência profissional na área de conhecimento a ser desenvolvida que 

assumirão a responsabilidade legal dos trabalhos a serem desenvolvidos.  

CLÁUSULA NONA – DA SUSPENSÃO E DA RESCISÃO  

O descumprimento de qualquer das cláusulas constantes deste instrumento 

caracteriza motivo para suspensão deste Acordo de Cooperação Técnica, bem como 

qualquer violação à legislação.   



O presente Acordo de Cooperação poderá ser rescindido pelo descumprimento das 

obrigações pactuadas ou pela superveniência de norma ou fato administrativo que o 

torne formal ou materialmente inexequível, ou ainda por ato unilateral mediante 

aviso prévio, da parte que deles desinteressar, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, ou rescisão mediante concordância das partes a qualquer tempo.  

  

As questões, dúvidas e litígios de caráter técnico e operacional serão dirimidos 

administrativamente, no âmbito das atividades envolvidas.  

CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO 

Após início da execução do Projeto, o partícipe AMDES, expedirá Atestados para 

fins de comprovação da qualidade e satisfação dos serviços prestados. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA  

O prazo de vigência deste Acordo de Cooperação é de 12 (doze) meses, contado a 

partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo.   

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO  

O extrato do presente acordo será publicado pela Administração Pública Municipal 

no Diário Oficial do Município, no prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei 

Federal nº 8.666/93.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO  

Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca desta Capital, com renúncia 

expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer 

dúvidas oriundas do presente instrumento.  



E por estarem de pleno e comum acordo, os partícipes assinam o Acordo de 

Cooperação, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas 

abaixo assinadas.  

São Luís/MA, 20 de setembro de 2021.  

______________________________________ 

FELIPE MUSSALEM   
Presidente da AMDES 

___________________________________ 

RITA APARECIDA SALGADO 
Presidente do IBRAPP 

TESTEMUNHAS:  

1º __________________________  2º __________________________  

    CPF:     CPF:

FELIPE MARANHAO 
MUSSALEM:84089539315 
2021.09.18 15:24:35 -03'00'
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SALGADO:980062
58600

Assinado de forma digital por 
RITA APARECIDA 
SALGADO:98006258600 
Dados: 2021.09.20 15:20:22 
-03'00'
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