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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Modalidade
Convênio

CONVÊNIO NO 006/2018 qUE ENTRE SI CELEBRAM O
ESTADO DA BAHIA, ATRAVES DA SECRETARIA DO MEIO
AMBIENTE - SEMA E O CONSÓRCIO PÚBLICO DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO
BACIA DO PARAMIRIM - CDS BACIA DO PARAMIRIM,
TENDO COMO INTERVENIENTE O INSTITUTO DO MEIO
AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - INEMA.

O ESTADO DA BAHIA, através da SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SEMA, com sede na Avenida Luis Viana
Filho, 4" Avenida, 600, 50 Andar, CEP 41.745,002, Centro Administrativo da Bahia - CAB, nesta Capital, inscrita no
CNPJ/MF sob nO 05.467.476/0001-50, neste ato representada pelo seu titular, Dr. JOSÉ GERALDO DOS REIS
SANTOS, portador da carteira de identidade nO 0204571200 - SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nO 355.557.425-68,
autorizado por Decreto Governamental s/no, publicado no D,O.E. de 23/01/17, e o CONSÓRCIO PÚBUCO DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM - CDS BACIA DO
PARAMIRJM, pessoa jurídica de direito público interno, do tipo associação pública, nos termos da Lei Federal nO
11.107/2005, sediada na Travessa Clériston Andrade, nO 51, 10 andar, Bairro Centro - Ibipitanga - Bahia, inscrito no
CNPJ/MF sob nO 19.202.416/0001-10, neste ato representado pelo seu Presidente SR. EDILSON SANTOS SOUZA,
portador da carteira de identidade n? 03.879,312-10, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF sob o nO 436.310.105-
91, e o INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - INEMA, inscrito no CNPJ nO
13.700.575/onOl-69, com sede à Luis Viana Filho, 4" Avenida, 600, 5° Andar, CEP 41.745-002 - Centro
Administrativo o" Bahia - CAB, nesta Capital, neste ato representada pela Diretora Geral, Sr" MÁRCIA CRISTINA
TELLES DE ARAÚJO LIMA, portadora de carteira de identidade nO 02,827.638-80 SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob
o nO 425,125.495-34, devidamente autorizado pelo Decreto Governamental s/no, publicado no DOE de 17/07/2012,
em conjunto PARTÍCIPES e separadamente CONCEDENTE, CONVENENTE e INTERVENIENTE, respectivamente,
tendo em vista o constante no processo nO 1420180006314, resolvem celebrar o presente CONVÊNIO, sujeitando-
se, no que couber, aos termos da Lei Federal nO 8,666/1993, de 21/06/93, da Lei Estadual nO 9.433/2005, e do
Decreto Estadual nO9,266/2004, e suas alterações, mediante as cláusulas e condições a seguir:

cLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

° presente convênio tem como objeto a cooperação técnica e financeira entre a CONCEDENTE, o INTERVENIENTE e
o CONVENENTE para apoio técnico institucional daquele a este último, através do Programa Estadual de Gestão
Ambiental Compartilhada (GAC), possibilitando a criação dos órgãos ambientais capacitados e dos Conselhos de Meio
Ambiente de cada Município partícipe de forma a capacitá-los a exercer as ações municipais previstas na Lei
Complementar nO 140/2011, conforme Anexos A e B,

o presente termo tem o intuito de promover o fortalecimento da gestão ambiental nos municípios consorciados:
Boquira, Botuporã, Caturama, Érico Cardoso, Ibipitanga, Macaúbas, Paramirim, Rio do Pires, Oliveira dos Brejinhos,
Novo Horizonte, Dom Basílio e Livramento de Nossa Senhora, com ênfase nas atividades de licenciamento e
fiscalização.

CLÁUSULA SF.GUNDA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros para execução deste convênio, no valor total de R$ 386.223,84 (trezentos e oitenta e;"':""'";;?I
seis mil duzentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos), serão custeados pelo CONCEDENTE,
utilizados em estrita conformidade com o Plano de Trabalho, através da seguinte dotação orçamentária: -\-----'T"I
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UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA/UNI FONTE PROJETO/ ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA

DADE GESTORA

27.101/0003 109 18.541.207.7692 3.3.70.41.00

§1° O valor total do presente convênio é de R$ 386.223,84 (trezentos e oitenta e seismil duzentose vinte e
três reais e oitenta e quatro centavos), sendo de responsabilidade do CONCEDENTE o montante de R$
204.682,56 (duzentos e quatro mil oitocentos e oitenta e dois reais e cinqüenta e seis centavos) e do
CONVENENTE a contrapartida no valor total de R$ 181.541,28 (cento e oitenta e um mil quinhentos e
quarenta e um reais e vinte e oito centavos).

§2° Os recursos de que trata a presente cláusula destinam-se exclusivamente à realização do disposto na cláusula
primeira, sendo vedado o seu emprego, ainda que transitoriamente, em outras despesas ou quaisquer atividades que
não estejam plenamente vinculadasao perfeito atendimento do objeto deste convênio.

§3° É vedada a utilização dos recursos do presente convênio para pagamento de despesas referentes à pessoal da
Administração PúblicaFederal, Estadualou Municipal, a qualquer título e sob qualquer forma, diretamente ou através
de terceiros, bem como em finalidade diversa da estabelecida neste convênio. É vedada, ainda, a redistribuição dos
recursosa outras entidades.

§4° O CONVENENTE responsabilizar-se-á pelo cumprimento dos objetos, metas e cronograma de execução
constantes no plano de trabalho, conforme projeto aprovado pelo CONCEDENTE, cabendo-lhe o gerenciamento dos
recursos financeiros, indissociavelmente vinculados ao objeto deste convênio.

§5° Toda e qualquer despesa que exceder ao valor previsto nesta cláusula será de inteira e exclusiva
responsabilidadedo CONVENENTE, que proverá os recursos necessáriosà sua cobertura.

cLÁUSULA TERCEIRA - DA LIBERAÇÃO DO RECURSO FINANCEIRO

A liberação dos recursos financeiros a cargo da CONCEDENTE, previstos na cláusula segunda, dar-se-á em 04
(quatro) parcelas, que serão repassadasao CONVENENTE de acordo com o cronograma de desembolso constante
no Planode Trabalho.

§1' É vedada a realização de qualquer atividade prevista no plano de trabalho antes do início do repasse dos
recursos financeiros.

§2° A primeira parcela, no valor de R$ 51.170,64 (cinqüenta e um mil cento e setenta reais e sessenta e
quatro centavos), será depositada em conta corrente específica, de acordo com o cronograma de desembolso
constante no Planode Trabalho.

§3° A segunda parcela, no valor de R$ 51.170,64 (cinqüenta e um mil cento e setenta reais e sessenta e
quatro centavos), será liberada de acordo com o cronograma de desembolso, desde que cumpridas todas as
atividades previstas no plano de trabalho para a fase e/ou etapa correspondente à primeira parcela, conforme
atestado pelo CONCEDENTE, e apresentada a respectiva prestação de contas.

§4° A terceira parcela, no valor de R$ 51.170,64 (cinqüenta e um mil cento e setenta reais e sessenta e
quatro centavos), será liberada de acordo com o cronograma de desembolso desde que cumpridas todas as
atividades nele previstas para a fase e/ou etapa correspondente, conforme atestado pelo CONCEDEN~T'
condicionada, ainda, à apresentação da respectiva prestação de contas.

§5° A quarta parcela, no valor de R$ 51.170,64 (cinqüenta e um mil cento e setenta reais e sessenta
quatro centavos), será liberada de acordo com o cronograma de desembolso desde que cumpridas todas as
atividades nele previstas para a fase e/ou etapa correspondente, conforme atestado pelo CONCEDENTE,
condicionada, ainda, à apresentação da respectiva prestação de contas.
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§6° Sendo a liberação de recursos em três parcelas ou mais, a liberação da terceira parcela ficará condicionada a
aprovação da prestação de contas da primeira, a liberação da quarta parcela ficará condicionada a aprovação da
prestação de contas da segunda, e assim sucessivamente.

§7° O CONVENENTE movimentará os recursos previstos nesta cláusula em conta bancária específica, vinculada ao
convênio.

§8° Na aplicação dos recursos deverão ser atendidos os princípios da economicidade e da eficiência, mediante
cotação de preços dos bens e serviços adquiridos, sob a pena de responsabilidade do CONVENENTE por atos de
gestão antieconômica.

§9° Os saldos do convênio, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em caderneta de poupança de
instituição financeira oficial, se previsto de seu uso for igualou superior a 30 (trinta) dias, ou em fundo de aplicação
financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto, lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização
dos mesmos verificar-se em prazos menores que 30 (trinta) dias.

§10 As receitas financeiras, auferidas na forma do parágrafo oitavo, serão obrigatoriamente computadas a crédito do
convênio e aplicadas, exclusivamente, no seu objeto, devendo constar de um demonstrativo específico que integrará
as prestações de contas a que se refere à cláusula sexta.

§11 Quando da extinção do convênio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas
obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos ao CONCEDENTE, no prazo improrrogável de 30
(trinta) dias, sob a pena da imediata instauração de tomada de contas especial, providenciada pelo CONCEDENTE.

§12 O repasse dos recursos previstos nesta cláusula ficará automaticamente suspenso, e retidos, os valores
respectivos, até saneamento da irregularidade, caso haja inadimplemento de quaisquer das obrigações previstas
neste convênio, especialmente:
a) quando não tiver havido comprovação da boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, na forma

da legislação aplicável, inclusive mediante procedimentos de fiscalização local, realizados periodicamente pelo
CONCEDENTE ou pelos órgãos competentes do controle interno da Administração;

b) quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no cumprimentos das
etapas e/ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais de Administração pública nas
contratações e demais atos praticados na execução do convênio, ou o inadimplemento do CONVENENTE
relativamente a outras cláusulasdo convênio;

c) quando o CONVENENTE deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo CONCEDENTE ou pelos
órgãos competentes, do controle interno da Administração.

cLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES

Além dos compromissos gerais a que se submetem, por força deste convênio, os PARTICÍPES se comprometem a:

I - CONCEDENTE:

a) transferir ao CONVENENTE os recursos estipulados na cláusula segunda referentes à sua participação financeira;

d) apresentar, ao final de cada etapa prevista no plano de trabalho, relatório técnico acerca do estágio de su
execução, atestando, em sendo o caso, o seu cumprimento para a liberação das parcelas correspondentes as
etapas e/ou fases de execução seguintes;

b) designar técnicos do seu quadro para fiscalizar e avaliar a realização do objeto deste convênio, conforme
disciplinado na cláusula quinta; -r:::::~~~

c) analisar a prestação de contas apresentada pelo CONVENENTE;
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e) inscrever o CONVENENTE como inadimplente no SICON - Sistema de Informações Gerenciais de Convênios e
Contratos, nas hipóteses previstas no Decreto Estadual nO 9.266/2004;

f) Apoiar tecnicamente por meio do Programa Estadual Gestão Ambiental Compartilhada (GAC), na assessoria aos
órgãos ambientais de cada município; bem como a equipe técnica do Consórcio no que se refere às dúvidas em
procedimentos de licenciamento ambiental e fiscalização ambiental;

g) Apoiar e orientar para as oficinas sobre a política ambiental, gestão ambiental e educação ambiental para os
conselhos municipais de meio ambiente;

h) Capacitar a equipe do consórcio e dos municípios para exercer suas atividades, objeto deste convênio, por meio
do Programa Formação em Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Formar), nas modalidades à distância ou
presencial.

II- INTERVENIENTE:

a) Prestar apoio técnico qualificado à implantação do presente convênio;
b) Acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução deste convênio;
c) Prestar apoio técnico qualificado à implantação do presente convênio, por meio de suporte à equipe técnica do

Consórcio, no que se refere às dúvidas nos procedimentos de licenciamento ambiental, fiscalização ambiental, e
educação ambiental.

III - CONVENENTE:

a) realizar as atividades constantes no plano de trabalho com o acompanhamento do responsável técnico indicado
no Formulário de Projeto;

b) apresentar relatório de execução físico-financeira, informando o percentual de realizado do objeto e a sua
compatibilidade com Omontante financeiro, dos recursos recebidos e atendimento dos fins propostos;

c) prestar contas a cada parcela recebida na forma prevista na cláusula sexta;

d) aplicar os recursos previstos na cláusula segunda, bem assim os rendimentos auferidos na forma do parágrafo
nono da cláusula terceira exclusivamente na execução do objeto deste convênio;

e) fazer constar na divulgação através de quaisquer meios de comunicação, inclusive impressos, cartazes, painéis,
faixas, etc. a seguinte expressão: "Esta ação conta com O apoio do Estado da Bahia, através da Secretaria do
Meio Ambiente";

f) realizar cotação de preços previamente à aquisição de bens e serviços observando na aplicação dos recursos os
princípios da economicidade e da eficiência, sob a pena de responsabilidade por atos de gestão antieconômica;

g) assumir por sua conta e risco as despesas referentes às taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária,
bem como as despesas referentes atrasos nos pagamentos;

h) assumir, sob sua única e exclusiva responsabilidade os encargos tributários, trabalhistas e previdenciários de
todo o pessoal envolvido na execução do objeto deste convênio, que não terão qualquer vínculo empregatício ou
relação de trabalho com OCONCEDENTE;

i) Promover discussões para o aprimoramento da legislação ambiental dos municípios, no que se refere,
principalmente, aos procedimentos de fiscalização e licenciamento ambiental, Conselho Municipal de:__:M_:.:;eiFo~~~_
Ambiente e Fundo Municipal de Meio Ambiente; -

Convênio n" 006/2018
-fls.4-

j) Realizar seleção pública e contratar técnicos com formação de nível superior para as atividades inerentes ao
GAC. A seleção pública deve almejar a diversidade de formação entre 05 profissionais, garantindo para o



_,.""",.
,

-
-

...."
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

licenciamento ambiental, profissionais que possam analisar o meio físico, químico, biológico e social de maneira
integrada;

k) Disponibilizar estrutura física e equipamentos para execução dos trabalhos;

I) É responsabilidade dos municípios consorciados possuírem em seu quadro, ao menos, um servidor responsável
pela emissão das respectivas licenças ambientais e pelos autos de infração;

m) Elaborar de um Plano de FiscalizaçãoAmbiental dos empreendimentos nos municípios;

n) Organizar, em parceria com cada município, evento, com uso de metodologias participativas para os membros
de conselhos municipais de meio ambiente, cujos temas contemplem a política de meio ambiente, gestão
ambiental e educação ambiental;

o) Elaborar e enviar relatórios trimestrais das atividades desenvolvidas, objeto deste convênio;

p) Disponibilizar veículo para deslocamento para que a equipe técnica do consórcio possa realizar as atividades
inerentes ao objeto deste convênio; além de viabilizar a manutenção, seguro e combustível para o veículo.

CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

O CONCEDENTE exercerá, diretamente, as atribuições de acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução
deste convênio, além do exame das despesas, com a avaliação técnica relativa à aplicação dos recursos repassados,
a fim de verificar sua correta utilização, mediante a elaboração de relatórios, realização de inspeções e visitas, e
atestação da satisfatória realização do objeto do convênio.

§1° Fica assegurado ao CONCEDENTE o livre acesso de seus técnicos credenciados para acompanhar, a qualquer
tempo e lugar, a todos os atos e fatos praticados, relacionados direta ou indiretamente a este convênio, quando em
missão fiscalizadora e ou auditoria.

§2° O acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução deste convênio a cargo do CONCEDENTE será
realizado pela Superintendência de Política Ambiental/Coordenação do Programa de Gestão Ambiental Compartilhada
e pela Unidade Regional do INEMA do Sudoeste, através dos agentes públicos ILYUSKA MAKARYA RODRIGUES
BARBOSA e JOÃO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR, respectivamente, por meio de relatórios, inspeções e visitas.

§3° Em caso de afastamento, impedimento ou desligamento do servidor indicado no parágrafo segundo desta
cláusula quinta dos quadros da CONCEDENTE, deverá ser imediatamente desiqnado substituto mediante registro
em apostila.

§4° O acompanhamento e a fiscalização exercidos pelo CONCEDENTE não excluem e nem reduzem as
responsabilidades do CONVENENTE de acompanhar e supervisionar a equipe e ações desenvolvidas para execução
do objeto deste convênio.

cLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

O CONVENENTE deverá encaminhar ao CONCEDENTE prestações de contas de todos os recursos recebidos.

§1° A prestação de contas será exigida quando a liberação dos recursos ocorrer em 02 (duas) ou mais parcelas,
como condicionante à liberação das parcelas seguintes.

a) ofício de encaminhamento;
b) cópia do convênio e, se for o caso, dos termos aditivos, bem como da respectiva publicação no Diário Oficial
Estado; ~...:::~~~;;;..
c) cópia do plano de trabalho devidamente aprovado; c
d) conciliação bancária com os extrato bancário da conta especifica;
e) relatório das atividades realizadas com a execução do objeto;
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f) relatório de execução físico-financeira, determinando as metas previstas e as realizadas;
g)execução da receita e despesa;
h) relação dos pagamentos efetuados em razão do convênio e respectivos comprovantes;
i)comprovante de depósito da contrapartida financeira;
j) demonstrativo das origens e aplicações dos recursos, assinado por profissional responsável pela contabilidade, com
indicação do número do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade;
I) relatório, acompanhado de documentos comprobatórios dos processos de licitação relativos ao período do
recebimento e aplicação da parcela objeto da prestação de contas parcial, até o último pagamento;
m) cópias dos contratos e termos aditivos firmados com terceiros;
h) relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos do convênio.

§2° A prestação de contas final será apresentada no prazo de até 30 (trinta) dias do término da vigência do
convênio, acompanhada dos seguintes documentos:

a) ofício de encaminhamento;
b) cópia do convênio e, se for o caso, dos termos aditivos, bem como da respectiva publicação no Diário Oficial do
Estado;
c) cópia do plano de trabalho devidamente aprovado;
d) conciliação bancária com os extrato bancário da conta específica;
e) relatório das atividades realizadas com a execução do objeto;
f) relatório de execução físico-financeira, determinando as metas previstas e as realizadas;
g) execução da receita e despesa;
h) relação dos pagamentos efetuados em razão do convênio e respectivos comprovantes;
i) comprovante de depósito da contrapartida financeira;
j) demonstrativo das origens e aplicações dos recursos, assinado por profissional responsável pela contabilidade, com
indicação do número do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade;
I) relatório, acompanhado de documentos comprobatórios dos processos de licitação relativos ao período do
recebimento e aplicação da parcela objeto da prestação de contas parcial, até o último pagamento;
m) cópias dos contratos e termos aditivos firmados com terceiros;
h) relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos do convênio.

§3° O relatório de execução físico-financeira, referido nas alíneas "f" dos parágrafos primeiro e segundo deverá
informar o percentual de realização do objeto do convênio e sua compatibilidade com o montante financeiro dos
recursos recebidos e atendimento dos fins propostos.

§4° Quando o objeto contemplar a aquisição de máquinas ou equipamentos, o relatório de execução físico-financeira
deverá mencionar se foram instalados e se estão em efetivo funcionamento.

§5° Quando o objeto incluir a execução de obras e serviços de engenharia, o relatório de execução físico-financeira
deverá informar se o seu recebimento é provisório ou definitivo, apresentando as certidões de quitação dos encargos
incidentes sobre a obra, bem como o documento hábil expedido pelo poder público municipal, liberando a obra para
uso e utilização para os fins autorizados, quando cabível.

§7° O demonstrativo das origens e aplicações dos recursos, referido na alínea "l" dos parágrafos primeiro e segundo
incluirá, além dos recursos estaduais repassados, os rendimentos decorrentes da aplicação no mercado financeiro e
os recursos previstos de contrapartida da CONVENENTE, assim como as aplicações dos recursos totais e os saldos
porventura devolvidos.

§8° Transcorrido o período previsto no cronograma de execução para o cumprimento da (s) etapa(s) e/ou fase(s) de
execução correspondente ao montante dos recursos já recebidos sem que tenha sido apresentada a prestação de
contas respectiva, a CONVENENTE será registrada como inadimplente no Sistema de Informações Gerenciais
Convênios e Contratos - SICON.
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§9° A aprovação da prestação de contas fica condicionada à verificação da regularidade dos doc ment
apresentados, conforme previsto nos parágrafos primeiro e segundo desta cláusula, bem assim à certifica ão d
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cumprimento da etapa(s) e/ou fase(s) de execução correspondente, mediante parecer circunstanciado do servidor
responsável pela fiscalização do convênio indicado no parágrafo segundo da cláusula quinta,

§10 A prestação de contas de que trata esta cláusula não exime o CONVENENTE de comprovar a regular aplicação
dos recursos ao Tribunal de Contas do Estado e a outros órgãos de controle interno e externo da Administração, nos
termos da legislação específica vigente.

cLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO DO CONVÊNIO

É vedada a alteração do objeto do convênio, salva para a sua ampliação, desde que aprovado plano de trabalho
adicional e comprovada a execução das etapas e /ou fases de execução anteriores com a devida prestação de
contas.

Parágrafo Único: A ampliação do objeto do convênio será formalizada mediante termo aditivo.

cLÁUSULA OITAVA - DA EXTINÇÃO DO CONVÊNIO

A extinção do convênio se dará mediante cumprimento do seu objetivo ou nas demais hipóteses previstas nos
parágrafos seguintes.

§1° O convênio poderá ser resilido mediante notificação escrita, com antecedência de pelo menos 30 (trinta) dias,
por conveniência de qualquer dos partícipes, hipótese em que o CONVENENTE fica obrigado a restituir
integralmente os recursos recebidos e não aplicados no objeto do convênio, acrescidos do valor correspondente às
aplicações financeiras.
§2° O descumprimento de qualquer das cláusulas do convênio é causa para sua resolução, especialmente quando
verificadas as seguintes situações:

a) utilização dos recursos em desacordo com o plano de trabalho;
b) falta de apresentação da prestação de contas de qualquer parcela, conforme prazos estabelecidos;
c) aplicação dos recursos no mercado financeiro em desacordo com as autorizações legais.

§3° A nulidade do convênio, ou da seleção pública que aconteceu poderá acarretar a sua rescisão.

§4° Os CONVENENTES podem denunciar ou rescindir o convênio a qualquer tempo, imputando as responsabilidades
das obrigações decorrentes do prazo de sua viqência e creditando-se, igualmente, os benefícios adquiridos no
mesmo período.

§5° Extinto O convênio, os recursos financeiros ainda não aplicados na sua execução serão devolvidos ao
CONCEDENTE na forma do disposto no parágrafo décimo da cláusula terceira, sem prejuízo da necessária prestação
de contas.

§6° Extinto o convênio, o direito de propriedade dos bens remanescentes adqutrtdos, produzidos, transformados ou
construídos em razão do presente instrumento será da CONCEDENTE, podendo ser doados ao CONVENENTE
quando forem necessários para assegurar continuidade de programa governamental, respeitada a legislação vigente.

CLÁUSULA NONA - DO PESSOAL

O CONVENENTE se responsabiliza por todo o pessoal utilizado na execução do objeto deste convênio, que não terá
relação jurídica de qualquer natureza com o CONCEDENTE.

cLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA

O presente convênio terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data de sua assinatura, podendo--~:;;!,.
ser prorrogado mediante a formalização de termo aditivo, desde que aprovado novo plano de trabalho adicional.

Convênio n" 006/2018
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AQUISIÇÃO DOS BENS

Os bens adquiridos com vista à realização do projeto não poderão ser alienados, locados, emprestados ou oferecidos
como garantia, ou cedidos a terceiros sem prévia e expressa autorização do CONCEDENTE,

§1 ° Sem prejuízo do cumprimento das obrigações previstas em outras cláusulas deste convênio, o CONVENENTE
deverá apresentar relatórios semestrais acerca da utilização dos bens, seu local de instalação e estado de
funcionamento durante todo prazo do convênio,

§20 O CONCEDENTE, por meio do servidor responsável pela fiscalização do convênio, indicado no parágrafo
segundo da cláusula quinta, emitirá pareceres acerca dos relatórios previstos no parágrafo primeiro desta cláusula e,
constatando o seu mau uso ou desvio de finalidade, estes serão revertidos ao patrimônio do Estado da Bahia, sem
prejuízo da responsabilização civil, penal, e administrativa da entidade e de seus dirigentes,

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

O CONCEDENTE providenciará a publicação deste Convênio, em extrato, no Diário Oficial do Estado, nos termos do
artigo 131, §3° da Lei Estadual n° 9.433/2005,

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Salvador, Capital do Estado da Bahia, como competente para dirimir as questões
decorrentes deste instrumento,

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente Convênio em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na
presença de duas testemunhas que também o subscrevem, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Salvador, é) 'i'OG . .)'i?

ED N SA
PRESIDENTE DO CO ÓRCIO PÚBLICO DE

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO
TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM - CDS

BACIA DO PARAMIRIM

NA T LLES DE ARAÚJO
LIMA

DIRETORA GERAL DO INSTITUTO DO MEIO
AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

T temunhas
O.'l13t;;3t5S -OS
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o Candldalo devera u;rmp!'Qva'''s dec!araoçóer;; ccnuees no curri,;ulo bem ÇQrnq eo-eeerser m.
cocumeracs eletlCl1lÓ1ls no Capitulo 12 oeste Editai, p.lre CO"tfalaf<llo inl~dlatÔl, Im d'" 03 da
julho de 2018, da!> S:30h ás 12:00h 11caa 13:mh às 1SOOh, n!t secresana de Justiça. Olftlit"5
tfUl1lsnos e Oó!SI!I,~olvmllltr.m Social. aGI lOOI'![eço A'ItmKlll Luis VI~na FlUI(! Y Av,nld~. 390
PlatAformll IV, Cllntro ACmlniSlralNo 6.'1BAhl1i •CAB, SJl!v>~1'I6f•i3l!hi•.

O$dllmais clHKlidaolo$, que n8000<>Blillrn n~S1a Nl'la"'o, pod"I!oo aee1l$llr o RESUL TAOO FIN/l.1.,
por cla$$llie.tçAQ, nc :ail•.•www.iul!l!c<lsoclolLba.govm.

RESUMO 00 TERMO DE CESSÁO DE USO oe BENS MÓVE:IS N° 57212018
Pn:.oeaso 1$5016001 :3M2.CEDEt'TE Estado da Bahia,por Inte.módio da SIl'.cJtllllria de J~l
Direiloi; Humanos e DesenV<lN'rI.errto $00111 ,SJOHOS CESSIONÁRIO'. Prehutllra M!I"tt;lpUI
de Patllc. AJl'lnS<l CNPJ 14.21732710001-24 Objete Ces.sAa ee use, 8 lítllkl graluHo, pala
CEDENTE. do3 bem; mÓYe!& a fIef,Iuilesoecuoeecs- 01 (um) armârio em d'ÇO.mtcrm gaV(!leirtl,

01íum;a) mau em m;adftits, 02 (duas) Cldeit3S&xe-cutIV:U; sem bll!ÇCl. 02 (dois) ~I! aóros.branoo"
OI/um, gra'ltldor: 01{üll"1l) Impté$$(ír& m!t~if\lneJonal: Ot(um} Mt~Mok: ClI(UM!} elrnéf8
fOlogrM~, 01{vma) cade'ra de todas. êese lAgal' Ar1$ 43e 46, da Lei Estadu.ti,,°.9 ~5

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
RESUMO DE tONVÊNIO N·. 00 112018.
Processo fi" 142016()Q12403 _ Co"~en~ SECRETARIA DOMEIO AMBIENTE, Convl!!nfml~
CONSÓRCIO DI: QUENVQI;.V'MfNIQ SV$TENTAVEI". DA COsTA 00 PESCO,ftIMEIN.
TO e o In:eNel'l!enle INSTITUTO 00 MfJO A.MBIENTE E RECURSOS H!DRICOS - INEMA
Obíelo' ooopeIaç{lo técnea e fil1"i'\~ir a parcérta formal ent~ a Conceoonte. ol111erlleniente e 'J

CórWil"ilénlépál<) t.àQió M<!,ji<XIIt\61lluélótíiil dáq\Jelll! ã êMê Ufti,'IIÚ. áti'b .••.h lJ6 Prõlillifi\1 EàI.d"al
de G<;$Ia..,Ambot>ntal CompartlllJ a da P'O_bllflllndo a oo9çãcodos 6lgac$ amb;,,mta,,, cap~c~ad~5
e oos Conselhos de Meio Alnllienlfl ee CUidaMU(1;cf:pjo.p.altfclpe de forme e cepecee-ios e e~eroer

"110eçees mun;cIT""ÍS p.e><i!it.a$ "" le. ComplemeTl'''' n" l40tWll Pmza 24 (~,nt~ e 9t!lItr>o)
meses 11 conter da data da ôlI'!!3illillllra Vatm tctar RS 252.J98.3ô (dazIHlt(lS e cmqüenta e doiS
mH treztmto, e r"lo'l$ntJ • rnw. 183i!;. trinta' se s cemavoe). U~de Orçamentária 17.1011003
•PmjelólAI.lvidadê' 18.S4~ 2()7 ]692· Ek!rnento- de OeGj'>êSl13,3.70.41 00. FOl'ltu: 109. Oa"" CfJ
~Sli~rnolura 2IÕ1iOO!2(ljá· Jcsê Geraldo 005 ~eí$ Sô!nlos· SeeretliuÍ(> da Meio Ambienie

RESUMO DE CQNVfNIO N'. t){l112018
Processo n' 14Z0180007m5 - C01lCII3Mnte' Seaatana 00 Ml:!IO Ambienle. ccrveneote
CONSÓRCIO OE [lESENVOLlllMEN"TO SUSTENTÁVEL DO A1..TO 00 SERTÃO e o Inlerve-
nNlllle INSTITUTOOOMEiOAMBIENTE ERECURSOS Hl0RICOS -INEMA Objeto; GOo!)elBy.lIO
técnea li lÍf1:Ulc.eira par(:ê"ia formal "nl~ a ccrcedeote, o Inler~nio!!nle fi o Conveotllllll pllra
apoio ~r;nlço ltl$\'llUc:ioilal àaquele I e$lti utllmo, amaves do Programa Estilldual de GIlsUlo
Ambientai Compartilhada, po50$ibl~la!1do 8 cnaçác doi órgAOI .mb1ell!ats >CaJ)Acl!ôlIàose dos
CO~$êil'll:lt (fé MtNl AinlJ~nlê Ile eatla MUl'llelpio partieJp!! Cê f 0""11 a eapaelli-lOs a !!'xefetlf
11$a~$ !1"Wl'lleip4i$p,t'.,.lw$ M lei Complementa, ri" 140,'2011 rrlm) :14 (~1I1ie li quatl">O)
me&(!&a ronl.,r da ceta d••a.!\S.lnal~!a. Valortolal IR$ 296.486.28 (ctlW'!ntO$ e noventa e Soeismil.
'1uatt'QCetltos e ort~nl:a e seiti reais e viflte 110110 ceflt~vC~). Unidade O'Ç(1n"'lt'f'ltâna 27.1011003_

PlOpetafA.tlvldrule 18,,:)41 "'l\J17692 ' Elemtlnl~ '11" D!I!'.p!lM 3.~ 70.4' 00< fClnltm 1G9 Dala da
asstnatuf"j' 29.'001"2018 •José GellllOO dos Ret~ santos- secretarc do Meio Amblenle.

RESUMO ce CONVENtO N'. ()O:l12018
PlO~$$O f'l', 14:Wl $OQl~ "Ço1'lC~dtrllf $~ •.tari, ~~ Mo)IQ Am~~nt •••, CQov~~rlre
CQNSÓRCIO lNTI;:RMUNICIPAI. DA MATA An.Ar-ITlCA-C1MA e o Intirvef1\en\e; INSTITUTO
DOME 10 AMBIENTE ERECURSOSHIDR1COS ·INEMA ObJ~tooCO()J.l!!raçaolécnleíll!! fln1l:flC1l1ra
p3fMrfa formalenlf.a Concelklnte. I)InleNen~nll\! e (I CM\I'~"Mll! p3i1'llal'Oló Mtllieo iMtituelo·
nal daqucele a este ultimo. atlllv(Í1I 00 ~rO!Jl"8ma E:5tado~1de Gestão AmbHmlal Cl'lmparlilhed",
po$Sib;htando '" ""i,,?o <I<'l5órgáll;!s ambMH"IIa'~ capaCitados @005CO"selN>$do! Mei4Ammente-
de cada Mur"clplo participe de rolITl8 la capacitã-lQs -11exercer 8$ aÇÕes muní~lpaís pm.vlstas na
lelGomp!emenllu 11' 14012011 Prazo: 24 (vlnle e qualro) meses, a contar 08 -dll1ada ass!I1lII'Ufll
Valor l(llal R$ 236.914.56 (duzentos e Irima e &eis m~. rov@untos{lquatoo:ernl'lcinqul!nt:l!
t &ê~ t.él'llaIlQ!!» Unlda;:h Orç.\fI\lltit;!fia· 2710'1003 . ProjétolAllVldadê· 18541.207.7692 _
Elemtnto. de OêSpe-SlI ).3.7041.00- ~onie$: 100. Data (j~i'I$oWf'llllW.'!l:9iOEII2"~!li _ José ~ral!:k>
dos Rel$ Santos. - Sflc<etá.rio>dO M@lOArnbien.le.

RESUMO DE CONVÊNIO N°. 004112018
PfOCl'SSO nO 1>l20181}()(}S22S _ Com:.ed'ml.. Secr •••••nll 00 MeIO Amboente. CClrw_nt.
CONSÓRCIO PÚSLlCO DE DESENVOLVIMENoTO SUSTENTÁVEL 00 TERRITÓRIO
BACIA 00 JAcuiPE - CD$ .JACUIPE e o Inte,.,.ft~ole: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE

E: ~ÇURSOS tijDRICOS • INEMA, Olljel0: l;(I.raçJtl I'Cnj~ • linanCOl1"l pal"Çfjria rorrnal
Imlle 8 ConCli!dent!. (I In~ervi!'l1len'e f' O Com'@rtel1le para ~polO lécnico InII!i!iJcioml daquli<le
I !$Ie ultimo, ~!rll\ifsd~ Pmgrlll"l'\1 Es!adual df! ~$tAo Amblél'l{&1 Cómpartilhada, po$slbllttan_

(I~ '.I çr!'Wk ~ Ó"9tQ$ ambioolal$ ""P1IOlfa405 e ~ ÇOl'liKltJ» ~ ~;o Ambl'tfltll Q~ ~ªIkt
Municipio partícipe de forma 11cepeceéacs a exercer as ações municipais pfl:1llsl115 !li! lei
Complementar n·14012011. PrallJ:::14 (yin1@equal/c)m(!S<'!s. 3 oo~r da data ea aSGin.1llJr.I
w,1'ól' !OUlI RS 267 254,40 (diJtêrllo~ ê $é~liti é !éte tna dUZê~lb$ t I:1tjq~l'IIato ql1~tI~IHj~
e quarenta centiI'lO'll) Unidade Orçamentária' 2t 1tl1/003· ProjetofAlÍvkiaoo' 18 54! .201 ;692 ..
Elll'f!"IerllGde Despt"5a 3.3.TO.41.00. Fontes.. 109. D<>!ada asslnulu'u; Z!)f08.I201a _ Jese ~'1I1da
dos Rel$ Sanlg.s· secreténo ec Meio A.mbienle.

RESUMO DE CONvt:N10 N'_ 00&12019
Processo n" 142tl18000G322 C""Cftdeme: Secreta,[a do Meio AmlJienle, Con\lPf'lenl~
CONSORCIO DE OESENVOLl/tMENTO SUSTENTÁVEL 00 TERRlTÓRJO PORTAL 00
SERTÃO e o Interveniente lNSTfTUTO 00 ME.!O AM61ENTE E RECURSOS HIDRICOS
- INEMA OtJje-10: coeeeeoac ttwK;;a e rnançtlre parceria formal entre a cosceeeote, (I 111-
t~f\'enJe.nte e o Convl!oIl(!nte para apolo Ié«lioo lm:titfJCiOnal daqUêIe a eGle uâimc. auavõs do
Pr01lram6 EISI&d~al M Gt!illlo AMblmtal COI'l'l,oattoln&dt, poS4\bil1tanoo a Cr'iIÇ.lO etos 6r{JA~
am.blcrltalsooapaclladofi 11dCl$Conselt.:.sd@MeIaAmblénte ele c:ada Munlcipio p3rtl~di! tor:ma
a CBp••ei\!"losa e)(en~er <11$ay6e$ mUnicipaIS previ$la~ oa LO),ICo.mFleltlé~tar n'" jojOl2Ql1 Prazo
;0;4íVjn\(' t q\!t!IO) mel;\4ifi,;!J c:onl<lt 11"<;Ia"" (!~a,,$l1l'lil1~rlj;, ~lot I~I. R$ 2'31:i.4-ro,7~ (~uun(Qli
e noveme e coco mil, qtJallocenlo~ e eeterae e nove reais e seíema e quatro Q:I'llavos)
Unldaoo orcsmenuua 21.1011003, Proj",ro/AllvIaade' t $.541 :ror 169:2. Etemenlll Ile Despesa
33704H)(}. Fo"lei; 109 Del", d& à$.-S'fl&!ura 29/06,'2018 _ Jo~ -Geraldo dos Re,s Sanro.$ •
secretario oc MeíoAmbienta

RESUMO DE CONlieNIO N°_ 011612018
wrocesec n~ 1420t80006314 • Concetlerne secretana ec Meio Ambiefl!eo. coevererne
CONSÓRCIO PUIKICO DE DESENVOLVIMENTO SU!ilfNTÁVEl 00 TI;RIUT61t!O BACIA
00 PARAMIRIM • CDSO BACIA no PARAM!R:IM " co IntervenlHn~ INSTITUTO DO MeiO
AM81ENTE E Rt:CURSOS HlDRICOS INEMA. Objel<) coeperaçáe léo::lllca e limlOcei!l'I
pareelía tt1rmal snt/e <liConcedenle, I) tnl~tvenlenle \li o C<lrYliellOf'lte: p~t., apoio Ié:cl"liço,nslilu-
ciomldaQutlle li ese ultimo, uravhdo PrO{lralTlilt E6Iallual ee GtSla-oAmbill:ntal Compllrliinada.
fl{lssitlntando:l criaçac ees bIgãos amble~.talseapaeaeees e dos Conulllos ee MII!DAmblflffla
de cada MUMlclpic part!ciptt dte f~tI"I'I&"eaplIeill-los. IIlo1erur lU eçõee mu.,feip~ia. preYiebs na
Lei COmplementar n" 1 4012011 Pruo. 24 (VIme e q\.IiItl't» meSêS. 11contar lia data da assin:;tLiI'a
\/alor !o~al; RS 38e,223,~4 (lJeletllo$ e 011:00tll e ;SeI; m~,dluz@l"Ilo$e vinUl e ue,. re~;~ e ohe.otlí
e quatro ç~n1<lv,,:s) Unidade Orçamentária' 17101JO()J· f'>ICljeto,AtMl"lilde 1e.ilHl.20i',1'592-
Elemento ee Despesa 3.:3 70.<1100. fontes: 109 Data ti. assmatlln: 2910612013. José GeriJiOO
dos Re'iS Santos - S'llcr~táno do Meio Ambiente

RE"SUMQ DE CONVENIO N°, 001í2018
PrOOO&M\ n~, 14ZQleOOO7051 - ccreeeente. Seçre!i>ria do Meio Ambien1e, ccnveoerse .
CONflÓRCIO PUBUCO INTERMUNICIPAL OE INFRA EST"RUl\JRA 00 fUREMO SUL
DA BAHIA e D Illlef\l'Q~ief1{Q INSTITUTO 00 MElO AMBtENU e RECURSOS HIDR!COS
- IN!:MA {}bÍ!>lo: COOpt!f.ç;iO t.knica e INflCI!!if8 p.arCl!!f1i1 fomoal entre:ll CorIccdeme, o In-

feNf!-.,~nfe e <'lColwenenle paraap<llo té«lico In1\litlJei<:>•.••1da~Uell!! a es~ ufl:lmo, 3trl!l{~$ do
Programa Estadual de Geslllo Ambiental Cornpllrti1h4da. posslbililer.do a cr.iação dos ó19ào8
em:b~nta!s Cllpacrt<lldoS e 40s Conselho!. de Melo Am~i!l'f1t(l'11~Cilo::IaM..,h:l~o paflld~ de
foorllt a capilcit!-Ios a ~uralas aÇÕ@&muniCipaisprll'flslasna Lei Gompltmentall'l°14012CH1.
Pf<!IlO 24 Ivirne e eauaftc) meses. a eeete da data da aSSiNl\lNl, valor t-otal' Ri 292652.99
(dul.'9Into"Sti nonnta e 0::101' mil. "1$C<t!110SlI Cl!IqÚllfrta é d<:Ifs fita'" Q nO'l'll"'a. MOVo!tfima~o,j
Un1(!iJdeO'if"llmem;\ri. ri 101100J· Proleto/A,jvida~: 18.541 2crT7fl92· Elemento de ceecese
a30.70A101}, Forrte!S: 109 eete da :assinatura 29i061Z016 ~ Jos;é -seratoc dos Reis. Santos-
S~ç.retóriodo MeioAmbienle

RE".sUMO ee CONVENIO N', 008120111
Processo nG• 142{l 18000621 7 - C(Jneedantf;l; Secreta,ia do Meio I\rnbiente, Ccnveoflnto
CONSÓRCIO PÚBUCO DE: DESENVOLVIMENTO SUSTENTAvEL DO TERRITÓRIO DO
SISALe o mervenente INSTITUTO DO MEIOAMBlENTE E RECURSOS HIORJCOS ·INEMA
ObJe;io:Q)®!llIçJo tknicl e flnllru:eiJa PóllfCerla formal.nlre a coeceoente. o IrtrelV@n!<fIIfleeo
CO.I'I'Iénente para Bpolo táenioo institucional oBqlJêlé a.e~& ultimo, :m:w.êl do PIOljjral'M Estadual
de Gestão AmbienteI Comp.lrtiln~da, possibilitando!! criaçl<G óo ••õ.'gãws lIImbísn!.uiscapaclt.dos
8 dos C..,nsaloos de MeÍQAJ1lbl~m" ee cada Mllnlcipio partlci~ de lorma. capaeilá·los li e~erce,
81 açties munft<p3it1 p!I!!'I~U o. L~l COmpll!!ln<m!!r n· 14012011. Pn~o· 24 {Vln!f!-o! quatro)
meses. 11conter I» dAt;;!di! n6iniltllf"il. V~lorMal, RI 2;47,lt1-7,9" ((I~fntQa OI!Quarentot e :w!e
mil.cento eC:inqilenla e Séle reaae no~enh edolsCênlavos) Onidadti Orç:aMenliitla 17 101Jú03
• PI'tI}etoIAtlvidade: 18.541.207 7692 . Eleftlfltllo de Ot~!13 :t3.70,41.(I(). Fo~s' tOO. nere da
1I~S!nalurl'l 29/08no1S· Jou G&raldo dos Reli! Sanklos. S.•ctl'"liuio do Melo AmbloM\1!!

Instituto do Meio Ambiente
e Recu rsos Hid ricos - INEMA
o DIRETOR GERAL, EM EXERCíCICO. DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS
Hiot:'Ucos. INEMA, nc uso de QUaS ",tribuiç.õ"S, ti OCUOTIpnndo CI dhl'p0slo Il<l Cap!lufo 10, do

Edital de Abeltvra daI> ln'SCriç.ões. 000n018, publicado 00 DtllrioOlicial do E51aoo da Bahia de
31 dI!!mlW df!- 2018, do P~<;eS$O Sl!lellvo Simplificada pllf-a 21 funfio temp,mirla di! T"eo,oo
Nwel Superfor; RESOLVE;
PORTARlA N~ 16."-l&/2018 • I Tornar público. illlavb do u! h!tp;!,'wwwjn.m8.tliI.go~.bI"" o
Rllwltado Firal d~ PIOOOSS(l ~Jétlvo $impllt\eado para a lunçto lempolam de T~nJeI) N[W11
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