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CONTRATO DE DOAÇÃO  
20-00748 

 
  
Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes assim identificadas:  
  

a) INSTITUTO CLIMA E SOCIEDADE - ICS, uma associação sem fins lucrativos, 

constituída de acordo com as leis Brasileiras, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.428.410/0001-70, 
com sede na Rua General Dionísio, nº 14 – Humaitá - CEP 22271-050, na Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, Brasil (doravante referido como “DOADOR”); e  
  

b) CENTRO DE INTELIGÊNCIA TERRITORIAL,  uma organização constituída de acordo 

com as leis brasileiras, inscrita no CNPJ/MF sob o nº  30.619.995/0001-34, com sede na  Rua 
Araguari, 358, Barro Preto, CEP  30190-110, cidade  Belo Horizonte, MG , (doravante referida 
como “DONATÁRIA”);  
  
(DOADOR e DONATÁRIA aqui doravante denominadas, em conjunto, como "Partes" e 
isoladamente como "Parte"). 
  
 
CONSIDERANDO QUE:  
  
a) O DOADOR é uma pessoa jurídica sem fins lucrativos;  
b) O DOADOR tem interesse em implementar o seu objeto social, no sentido de, através da 
filantropia, promover a prosperidade e economia de baixo carbono no Brasil;  
c) A DONATÁRIA deseja implementar projeto Qualificação dos dados e aprimoramento da 
fiscalização do Pará (doravante “PROJETO”), na área de Uso da Terra, melhor descrito no Anexo 
I - Proposta Narrativa,  do presente instrumento e, para tanto, necessita de recursos de diversas 
naturezas, inclusive financeiros, provenientes de doações feitas por pessoas físicas e jurídicas;   
d) A DONATÁRIA solicitou ao DOADOR a doação de recursos financeiros para implementar o 
Projeto;  
e) O DOADOR atualmente dispõe de recursos financeiros no montante solicitado e deseja 
atender à solicitação da DONATÁRIA, realizando doação para contribuir com a viabilização e 
implementação do Projeto;   
f) A DONATÁRIA deseja receber doação de recursos financeiros do DOADOR para viabilizar 
e implementar o Projeto;    
  
Tem entre si justo e acordado celebrar o presente Contrato de Doação (“Contrato”), o qual reger-
se-á pelos seguintes termos e condições:  
  
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOAÇÃO 
  
1.1. O presente instrumento tem por objeto a doação de recursos no montante em moeda corrente 

nacional correspondente a  R$ 899.000,00 , pelo DOADOR à DONATÁRIA, por livre e espontânea 
vontade e por ato de mera liberalidade, para viabilizar a implementação do Projeto. A DONATÁRIA 
compromete-se a empregar o montante doado pelo DOADOR integralmente na execução do 
Projeto.  
  
1.2. O Projeto será gerido e coordenado pela DONATÁRIA, utilizando os recursos provenientes da 
doação a ser feita pelo DOADOR nos termos deste Contrato, bem como outros recursos que a 
DONATÁRIA possa obter junto a terceiros com o fim de implementar o Projeto.  
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1.3. A DONATÁRIA se compromete a implementar, gerir e coordenar o Projeto conforme os termos 
e atividades especificados no Anexo I – Proposta Narrativa, em busca da obtenção do resultado 
esperado do Projeto.  
  
 1.4.  As Partes atenderão aos princípios da probidade e boa-fé e aos deveres desses 
decorrentes, como os de lealdade, sigilo, cooperação e informação, abstendo-se de adotar conduta 
que prejudique os interesses da outra, inclusive após a extinção do vínculo contratual.  
  
 

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO E VIGENCIA 
  
2.1. O Projeto está previsto para durar  12 meses, a partir da data de 01/07/20  terminando em  
30/06/21, exceto se for rescindido, por qualquer motivo, antes de expirado o seu prazo, ou se for 
encerrado mediante a aprovação do relatório final, conforme item 4.1.    
  
2.2. O prazo do presente Contrato poderá ser prorrogado por acordo mútuo das Partes, por meio 
de Aditivo Contratual a ser celebrado por escrito e firmado pelo representante legal de ambas as 
Partes.   
  
 

CLÁUSULA TERCEIRA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 
  
3.1. A doação de recursos financeiros no valor mencionado na cláusula 1.1 pelo DOADOR, 
conforme descrita no presente Contrato, será realizada em parcelas a serem colocadas à 
disposição da DONATÁRIA ao longo da duração do Projeto.  
  
3.2. O montante referido na cláusula 1.1 acima será depositado conforme parcelas abaixo 
indicadas, na conta bancária de titularidade da DONATÁRIA, mantida no  341,  Agencia 8606, 
Conta Corrente 26374-0 , por meio de transferência de fundos imediatamente disponíveis. Cabe à 
DONATÁRIA informar imediatamente ao DOADOR qualquer alteração nos dados bancários que 
venha a ocorrer ao longo da vigência do presente Contrato.  
 
• 1ª parcela - R$  440.000,00 – no início do contrato  
• 2ª parcela - R$  459.000,00 – mediante aprovação do 1º relatório intermediário  
 
3.3. As parcelas previstas nesse contrato, exceto a primeira, serão depositadas nos termos da 
cláusula 3.2 acima se:  

a) Ambas as partes do relatório intermediário de acompanhamento (parte narrativa e parte 
financeira) enviadas pela DONATÁRIA forem aprovadas pelo DOADOR; 

b) O total das despesas apresentadas na parte financeira (planilha iCS Financeiro) for 
superior a 70% do valor da última parcela recebida. 

 
3.4. Caso o item b) da clausula acima não ocorrer, o DOADOR deverá enviar nova planilha 
financeira com os gastos atualizados, quando estes atingirem 70% do valor da última parcela 
recebida, para que o pagamento da parcela seguinte possa ser liberada. 
 
3.5. Os desembolsos serão realizados em até 10 dias após o recebimento do contrato assinado 
ou 10 dias após a aprovação do relatório intermediário, sendo considerados em média 15 dias para 
aprovação.  
  
3.6. Os comprovantes de depósito dos recursos financeiros a serem doados pelo DOADOR na 
conta de titularidade da DONATÁRIA acima referida serão considerados por ambas as Partes, 
DOADOR e DONATÁRIA, como documentos comprobatórios da efetiva realização da doação ora 
pactuada, para todos os fins e efeitos de direito.  
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3.7. Caso o relatório de atividades demonstre significativo atraso na execução das atividades, 
por culpa da DONATÁRIA, injustificadamente, ou por motivos alheios à DONATÁRIA, e/ou caso o 
relatório financeiro demonstre a utilização dos recursos financeiros doados pelo DOADOR para fins 
diversos daqueles descritos no Anexo I – Proposta Narrativa, será facultado ao DOADOR postergar 
o depósito da parcela seguinte, até a comprovação pela DONATÁRIA, por meio de relatórios, da 
regular utilização dos recursos já recebidos do DOADOR pela DONATÁRIA, sem qualquer ônus ao 
DOADOR.  
 
 

CLÁUSULA QUARTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS 
  
 4.1. A DONATÁRIA compromete-se a prestar contas da utilização dos recursos financeiros doados 
pelo DOADOR, nos termos do Anexo I – Proposta Narrativa, por escrito, fornecendo ao DOADOR 
relatórios intermediários e final, referentes à presente doação.  Os relatórios constarão do Sistema 
Online (http://ics.fluxx.io), para o qual foram divulgados previamente login e senha de acesso. 
 
4.2. Cada relatório é composto de uma parte narrativa e uma parte financeira.  A parte narrativa 
refere-se a informações sobre as atividades previstas e sua execução e é preenchida de forma 
online.   A parte financeira é uma planilha Excel, disponibilizada pelo DOADOR juntamente com 
este contrato, a ser anexada no Sistema.  
 
4.3.  Os relatórios intermediários têm abrangência que vai do início do contrato ou último relatório 
intermediário, até a data de entrega, tanto para a parte narrativa quanto financeira.   O relatório final 
possui abrangências diferentes.  A parte financeira tem abrangência que cobre desde o último 
relatório intermediário financeiro entregue até o final do projeto.  A parte narrativa tem abrangência 
que cobre todo o projeto, desde o seu início.  A entrega dos relatórios e períodos de abrangência 
seguirão o seguinte cronograma:  
 
 

Relatórios Período reportado Entrega até: 

1º. Intermediário  (narrativo e financeiro) 01/07/20 a 30/12/20 10/01/21 

Final  (financeiro) 01/01/21 a 30/06/21 30/07/21 

Final  (narrativo) 01/07/20 a 30/06/21 30/07/21 

 
 
4.4. A DONATÁRIA reconhece que a utilização dos recursos doados para qualquer finalidade 
diversa da consignada neste instrumento ou a falta de prestação de contas pela DONATÁRIA nos 
termos acima descritos, representará inadimplemento dos deveres e obrigações assumidos neste 
Contrato podendo sujeitá-la à devolução do montante recebido e na impossibilidade de receber 
doações do DOADOR no futuro.   
 
 

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÃO DAS PARTES 
  
5.1. São de responsabilidade da DONATÁRIA, entre outras obrigações previstas neste Contrato e 
na legislação aplicável:  
a) Gerir os recursos financeiros doados pelo DOADOR, aplicando-os exclusivamente na 
realização do Projeto;  
b) Implementar o Projeto, nos termos do ANEXO I – Proposta Narrativa;  
c) Zelar pela qualidade das atividades propostas, conforme detalhadas no ANEXO I – Proposta 
Narrativa;  
d) Arcar com as despesas descritas no Anexo II – Orçamento do Projeto, de acordo com o 
cronograma de execução;  
e) Manter um arquivo completo de toda a documentação referente à execução do Projeto, nos 
termos do Anexo I – Proposta Narrativa, com o devido zelo, segurança e sigilo;  
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f) Colocar e manter à disposição do DOADOR, ou de auditores contratados por ele, durante 
todo o prazo deste Contrato, e durante 5 (cinco) anos contados a partir do término ou rescisão, por 
qualquer motivo, do presente instrumento, relatório que demonstre a aplicação dos recursos doados 
à DONATÁRIA na implementação do Projeto, assim como todos os comprovantes de pagamentos 
feitos com a utilização dos recursos financeiros provenientes da doação relacionados com o Projeto 
(notas fiscais, notas de serviços, faturas, boletos bancários, contratos e etc.);  
g) Atender, na execução do Projeto, ao que determinam as Leis Federais, Estaduais e 
Municipais, relativas a seguros, obrigações trabalhistas e previdenciárias, acidentes do trabalho, 
segurança e saúde ocupacional e as demais legislações aplicáveis, correndo, por sua conta e 
responsabilidade exclusivas, todas as obrigações, inclusive fiscais ou parafiscais, daí decorrentes, 
ficando o DOADOR isento, expressamente, de quaisquer encargos e responsabilidades;  
h) Arcar com todos os tributos que incidam ou venham a incidir sobre a doação objeto do 
presente Contrato, incluindo, sem limitação, o Imposto sobre Transmissão de Doação (ITD), e sobre 
as atividades da DONATÁRIA inerentes à execução do Projeto, ainda que a legislação aplicável 
determine que o seu recolhimento seja feito pelo DOADOR; 
i) Responsabilizar-se, exclusiva e integralmente pela execução do Projeto que motivou a 
presente doação, sendo que todas as obrigações relacionadas com a implementação do Projeto 
serão de sua inteira responsabilidade;  
j) Adotar as medidas e providências necessárias para que as atividades e divulgações 
realizadas no âmbito do Projeto não impliquem em infração a direitos de terceiros, inclusive direitos 
da personalidade e de propriedade intelectual;  
k) Zelar pela manutenção do poder de compra dos recursos advindos desta doação, realizando 
a aplicação financeira de tais recursos em investimentos bancários seguros (classificados como 
baixo risco).  Todo retorno financeiro obtido na aplicação dos recursos desta doação deverá ser 
informado no relatório financeiro e revertido integralmente em benefício do projeto apoiado.   
l) Devolver ao DOADOR o eventual saldo existente ao final da doação, caso seja superior a 
R$500,00 (quinhentos reais), exceto se de modo diverso acordado entre as Partes. O cômputo do 
saldo final será feito por meio do relatório financeiro final, e seu cálculo decorrerá da soma de todos 
os valores recebidos do DOADOR, subtraindo-se as despesas indicadas no relatório financeiro.  
  
5.2. Será de responsabilidade do DOADOR, entre outras obrigações previstas neste instrumento e 
na legislação aplicável, a realização do depósito das parcelas dos recursos financeiros a serem 
doados à DONATÁRIA nas datas e condições acordados, observando-se as restrições previstas 
neste Contrato.  
 
 

CLÁUSULA SEXTA - RESCISÃO 
  
6.1. Este Contrato poderá ser rescindido imotivadamente mediante comum acordo escrito entre as 
Partes ou, motivadamente, por qualquer das Partes, mediante comunicação escrita à outra Parte, 
caso ocorra qualquer das hipóteses abaixo:  
a) Cessão ou transferência a terceiros, ou, ainda, caução em favor de terceiros, no todo ou em 
parte, dos direitos e obrigações contratuais, sem prévia e escrita autorização da outra Parte;  
b) Inadimplemento pela outra Parte de qualquer cláusula, obrigação, termo ou condição deste 
Contrato, que não tenha sido sanada após o prazo de até 10 (dez) dias, ou outro prazo acordado 
entre as Partes, considerando a natureza da obrigação, contado da data da notificação escrita 
exigindo o seu adimplemento;  
c) Declaração falsa da outra Parte; e  
d) Insolvência ou falência decretada, liquidação judicial ou extrajudicial, dissolução ou 
recuperação judicial ou extrajudicial da outra Parte, ou transferência parcial ou total da atual do 
controle societário da outra parte a terceiros, não previamente comunicada, por escrito, ou a 
ocorrência de protestos ou pedidos de falência contra a outra Parte, não sustados ou contestados 
no prazo de até 10 (dez) dias.  
  
6.2. Em caso de rescisão deste Contrato por inadimplemento da DONATÁRIA de sua obrigação 
de utilizar os recursos financeiros provenientes da doação feita pelo DOADOR na implementação 
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do Projeto, nos termos aqui previstos e/ou de prestar contas de acordo com o presente instrumento, 
a DONATÁRIA deverá restituir ao DOADOR, integralmente, os recursos financeiros provenientes 
da doação feita pelo DOADOR, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da rescisão ou outro 
prazo acordado com o DOADOR, devidamente corrigidos pelo Índice Geral de Preços de Mercado 
(IGP-M) divulgado pela Fundação Getúlio Vargas ou outro índice que venha a substituí-lo, desde a 
data do desembolso até a efetiva restituição. A restituição poderá ser parcial se a DONATÁRIA 
demonstrar que os recursos foram parcialmente aplicados no Projeto.  
  
6.3. Em caso de rescisão deste Contrato por qualquer outro motivo diferente dos mencionados 
na cláusula 6.2, caberá à DONATÁRIA restituir ao DOADOR apenas os valores eventualmente 
ainda não aplicados no Projeto.  
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - RESPONSABILIDADE 
 

7.1. As obrigações objeto deste Contrato serão executadas pelos sócios, administradores, 
representantes, empregados e/ou contratados de cada uma das Partes, que sob a responsabilidade 
desta executarão as obrigações do presente Contrato. Cada uma das Partes será responsável pelos 
atos e/ou omissões de seus próprios sócios, administradores, representantes, empregados e/ou 
contratados.  
  
7.2. Será de responsabilidade única e exclusiva da DONATÁRIA o pagamento de todas as 
despesas com o exercício de suas atividades, bem como indenizações decorrentes de atos e/ou 
omissões praticados pela mesma, ou por seus sócios, administradores, representantes, 
empregados e/ou contratados ou de quaisquer obrigações entre a DONATÁRIA e seus sócios, 
administradores, representantes, empregados e/ou contratados.   
  
7.3. Em decorrência deste Contrato, sob nenhuma hipótese ou em qualquer situação, se presumirá 
a eventual existência, ou se estabelecerá a presunção de qualquer vínculo empregatício, ou 
obrigações de caráter trabalhista e previdenciário entre qualquer das Partes e os sócios, 
administradores, representantes, empregados e/ou contratados da outra Parte, nem qualquer das 
Partes será fiadora das obrigações e encargos trabalhistas e previdenciários da outra Parte a qual 
assume, neste ato, integral responsabilidade por tais obrigações, inclusive as de caráter civil, penal 
e previdenciário.   
  
7.4. Se qualquer das Partes, em qualquer momento, deixar de cumprir as suas obrigações cíveis, 
fiscais, trabalhistas, previdenciárias ou de outra natureza, e, por isso, a outra Parte vier a sofrer 
quaisquer danos, prejuízos ou perdas, a Parte inadimplente, neste ato, assume a responsabilidade 
integral pelo ressarcimento dos ônus, independentemente de qualquer interpelação judicial ou 
extrajudicial.  
  
7.5. Na hipótese de serem ajuizadas, contra qualquer das Partes, demandas cíveis, fiscais, 
trabalhistas, previdenciárias ou de outra natureza relativas à outra Parte ou aos sócios, 
administradores, representantes, empregados e/ou contratados desta Parte, ou na eventualidade 
de qualquer das Partes ser notificada pelo Ministério do Trabalho, INSS ou por qualquer órgão 
governamental por questões relacionadas à outra Parte ou aos sócios, administradores, 
representantes, empregados e/ou contratados desta Parte, a Parte inadimplente intervirá no 
processo, na qualidade de parte legítima, reivindicando para si as obrigações exigidas e requerendo 
a exclusão da outra Parte.  
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CLÁUSULA OITAVA - PROPRIEDADE INTELECTUAL 
  
8.1. O uso dos nomes, marcas, logotipos e sinais distintivos de cada uma das Partes pela outra 
Parte é vedado, exceto se previamente autorizado por escrito por sua respectiva titular.  
  
8.2. A DONATÁRIA deverá licenciar produtos criados com recursos da doação (tais como livros, 
vídeos, publicações, ou outros produtos sujeitos a copyright) sob a licença Creative Commons 
Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0). Tais produtos deverão conter o seguinte logotipo e frase, 
fornecidos pelo Creative Commons: Esta obra está licenciada com uma Licença Creative Commons 
Atribuição 4.0 Internacional.  
 
 

CLÁUSULA NONA - DECLARAÇÃO DAS PARTES 
    
9.1.  Cada uma das Partes declara que:  
a) São sociedades devidamente constituídas segundo a legislação brasileira, estão 
devidamente estabelecidas e atuam de forma legal, segundo a referida legislação e estão 
qualificadas para realizar seus negócios nas jurisdições em que atua;  
b) Possuem capacidade e legitimidade para exercer suas atividades e celebrar o presente 
instrumento, bem como para cumprir todas as obrigações e compromissos nele estabelecidos;  
c) Possuem as autorizações societárias e regulatórias necessárias para a celebração da 
presente contratação, bem como para cumprir todas as obrigações e compromissos aqui 
estabelecidos, sendo certo que tal cumprimento: (i) não conflitará com ou resultará na violação de 
qualquer compromisso, acordo ou contrato do qual seja parte ou pelo qual esteja obrigada; e (ii) 
não violará qualquer disposição da legislação aplicável;  
d) O presente instrumento depois de devidamente assinado e celebrado por seus 
representantes legais, será válido e eficaz, obrigando a referida Parte de acordo com seus termos;   
e) Não está insolvente, não propôs transação aos seus credores em geral, não tem contra si 
pedidos de falência ajuizados, não requereu sua autofalência, não requereu ou teve requerida sua 
recuperação judicial ou extrajudicial;  
f) Conduzem todos os seus negócios de forma lícita e diligente, atuando no exercício de suas 
atividades, implementando e realizando rígidos controles internos, inclusive sobre seus sócios, 
administradores, representantes, empregados e/ou contratados, quanto à integral observância e 
cumprimento das obrigações previstas neste Contrato;  
g) Cumprem com as disposições do artigo 7º, XXXIII da Constituição Federal, não empregando, 
seja direta ou indiretamente, ainda que por meio de empresas subcontratadas, menores de 18 
(dezoito) anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e/ou de menores de 16 (dezesseis) 
anos em qualquer tipo de trabalho, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;  
h) Cumprem todas as normas referentes à segurança e saúde do trabalho, bem como as 
normas e exigências relativas à política nacional do meio ambiente emanadas das esferas Federal, 
Estaduais e Municipais.  
 
9.2.  A DONATÁRIA declara que:  
a) Está enquadrada em ao menos um dos temas elencados no art 3º da Lei 5.501 de julho de 
2009 para fins de isenção do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD).   
b) Se compromete a indenizar o DOADOR a qualquer tempo caso o ITCMD venha a ser 
cobrado. 
 
9.3. Para validar os termos deste instrumento, as Partes ainda declaram que: (i) leram o presente 
instrumento e todos os seus termos e condições; (ii) concordam com os termos e condições e com 
tudo o que foi pactuado neste instrumento, por livre e espontânea manifestação de vontade; (iii) 
assinam o presente instrumento por constituir ato de suas vontades.  
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CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES FINAIS 
  
10.1. A eventual omissão ou tolerância das Partes em exigir o rigoroso cumprimento dos termos e 
condições especificados nesse Contrato não constituirá novação ou renúncia dos seus direitos, que 
poderão ser exercidos a qualquer tempo.  
  
10.2. Salvo disposição expressa em sentido contrário, as referências feitas neste Contrato a 
qualquer lei, documento ou outro instrumento também incluirá os correspondentes aditivos, leis, 
documentos ou instrumentos que os venham a substituir.  
  
10.3. A DONATÁRIA não poderá ceder ou transferir, total ou parcialmente, quaisquer das suas 
obrigações ou direitos estabelecidos neste Contrato, ou ainda a elas relacionados, sem o 
consentimento prévio por escrito do DOADOR.  
 
10.4. Este Contrato vincula as Partes, seus sucessores e cessionários, a qualquer título.  
  

 

10.5. Caso qualquer disposição aqui prevista venha a ser considerada inválida, ineficaz ou 
inexequível, sob qualquer aspecto, por qualquer autoridade judiciária, tal decisão não afetará a 
validade, eficácia ou exequibilidade das disposições remanescentes, devendo continuar a vigorar e 
a produzir efeitos como se as disposições invalidadas jamais tivessem constado deste Contrato. As 
Partes negociarão, de boa-fé e com respeito à intenção original dos envolvidos, a substituição das 
disposições inválidas, ineficazes ou inexequíveis, por disposições válidas cujo efeito seja o mais 
próximo possível do efeito das disposições inválidas, ineficazes ou inexequíveis.  
  
10.6. A constituição, a validade e interpretação deste Contrato serão regidos de acordo com as leis 
substantivas da República Federativa do Brasil vigentes.  
  
10.7. Todos os avisos, acordos, renúncias e outras notificações a serem realizados pelas Partes 
em razão do disposto no presente Contrato deverão ser feitos por escrito e entregues por carta 
registrada, courier, em mãos ou enviados por e-mail, em qualquer caso, mediante confirmação de 
entrega ou recebimento, conforme o caso.   
  
10.8. O presente instrumento, juntamente com os seus anexos, constituem o acordo integral entre 
as Partes, prevalecendo sobre qualquer outro documento ou ajuste verbal anteriormente firmado 
por estas e não poderão ser alterados ou modificados em nenhuma de suas cláusulas ou condições, 
salvo mediante acordo por escrito, assinado pelos representantes legais de ambas as Partes.  
  
10.9. As Partes declaram que estão em consonância com todas as disposições da Lei 12.846, de 
01 de agosto de 2013 ("Lei Brasileira Anticorrupção") e, em particular, cada uma delas declara, sem 
limitação, que: (i) não tem conhecimento de que financia, custeia, patrocina ou de qualquer modo 
subvenciona a prática dos atos ilícitos previstos na Lei Brasileira Anticorrupção; (ii) não tem 
conhecimento de que promete, oferece ou dá, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente 
público, ou a terceira pessoa a ela relacionada; e (iii) não tem conhecimento de que obtém vantagem 
ou benefício indevido, de modo fraudulento. O descumprimento das disposições acima ensejará a 
faculdade de rescisão motivada, de imediato da presente contratação, sendo direito da Parte 
prejudicada a quantificação do valor integral de seu prejuízo e seu devido pagamento pela Parte 
infratora no caso concreto.  
  
10.10. Fica eleito o foro da Capital do Estado do Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja ou venha a ser, para resolver quaisquer questões decorrentes do 
presente instrumento.  
  
  

DocuSign Envelope ID: 838A9282-A9EE-45FE-B9D2-89CD7379E5A5



 

 
 

 
8 

Rua General Dionísio, 14   Humaitá   |   Rio de Janeiro, RJ   |   CEP 22271-050   |   Tel: (21) 3197-6580 

E, por estarem entre si justas e avençadas, assinam as Partes o presente contrato 20-00748, para 
que produza seus efeitos legais.  
  
 
Rio de Janeiro,06/07/2020 
 
 
 
 
___________________________________________________ 
Ana Amélia Campos Toni 
ICS - Diretora Executiva 
 
 
 
 
 
___________________________________________________ 
Silvia David 
ICS - Gerente de Doações 
 
 
 
 
 
___________________________________________________ 
Felipe Santos de Miranda Nunes – felipe.nunes@inteligenciaterritorial.org 
Centro de Inteligencia Territorial - CIT 
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ANEXO I - PROPOSTA NARRATIVA 
  
 
RESUMO DO PROJETO 
 
Existem várias lacunas de conhecimento sobre a efetividade e o custo-efetividade das ações de responsabilização administrativa. O 
presente projeto busca avançar o entendimento sobre a relação entre desmatamento e fiscalização tendo como objetivo apoiar o 
aprimoramento das ações de comando e controle do governo federal e dos órgãos estaduais. Para isso, o estudo irá concentrar 
esforços no estudo dos estados que compõem e Amazônia Legal e aprofundar determinadas necessidades de conhecimento ou 
abordagens nos estados do Pará, órgãos de controle e comunidade jurídica. 
 
A presente projeto busca avançar o entendimento sobre a relação entre desmatamento e fiscalização tendo como objetivo apoiar o 

aprimoramento das ações de comando e controle do governo federal e dos órgãos estaduais. Para isso, o estudo irá concentrar 

esforços no estudo dos estados que compõem e Amazônia Legal e aprofundar determinadas necessidades de conhecimento ou 

abordagens nos estados do Pará, órgãos de controle e comunidade jurídica. 
 
Para a realização do estudo já foram obtidas por meio da Lei de Acesso a Informação e parceria com o Ministério Público e órgãos 

governamentais as seguintes bases: 1) autos de infração do IBAMA entre 1988 e 2020; 2) status julgamento autos de infração 

IBAMA entre 1988-2018; 3) termos de destruição do IBAMA entre 2014-2020; 4) Embargos IBAMA, SEMA-MT e SEMAS-PA entre 

2014-2020; 5) Alvos da ação Panopticon de prevenção do desmatamento do IBAMA (i.e. notificações em CAR com alto risco de 

desmatamento). Serão também obtidos em breve também os dados dos autos de infração da SEMAS-PA assim como a 

especificação das áreas do IBAMA que foram alvo da Operação Controle Remoto com emissão e envio de autos de infração por 

meios eletrônicos e correios. Ao integrar essas diferentes fontes de dados em uma base de dado única, será possível obter pela 

primeira vez uma fonte de informações integrada capaz de caracterizar cada ação de comando e controle de acordo com a agencia 

responsável e forma de atuação. 
 
De modo a medir a efetividade das diferentes formas de comando e controle será desenvolvido um modelo que espacialmente 

explícito com base no software Dinamica EGO. Esse modelo irá estimar o risco de desmatamento para cada imóvel rural no CAR, 

assim como o seu status perante o Código Florestal (i.e. ativo/passivo, etc). Posteriormente será avaliado qual foi o efeito das 

diferentes formas de ação de comando e controle na dinâmica do desmatamento no nível do imóvel e das áreas próximas por meio 

de métodos de geoestatítistica.  
 
Ao final do trabalho, as estimativas de efetividade das diferentes formas de comando e controle na redução do desmatamento, 

serão analisadas conjuntamente com estimativas de custo das ações, de modo a obter um ranking do custo-efetividade das ações. 

Esses resultados serão, por sua vez, a base de cenários de fiscalização com propostas de otimização das ações. 
 
 
 
 

EQUIPE DO PROJETO 
 
NomeFunção Dedicação (mensal)  
Prof. Raoni RajãoCoordenação e análise econômica 48  
Dr. Jair SchmittAnálise das práticas e custos da fiscalização 160  
Prof. Britaldo Soares-FilhoModelagem do código florestal 32  
Prof. Marcelo CostaAnálise estatística da efetividade da fiscalização 64  
Geoprocessamento e modelagem (ASD)80 
Debora CoutoAssistente de pesquisa 112 
Bolsista de MestradoAssistente de pesquisa 112  
 
 
ENTREGAS E MACRO ATIVIDADES 
 
O projeto vai alcançar os resultados esperados ao executar seis atividades principais: 
 

1)Diagnóstico do desmatamento: análise da dinâmica do desmatamento, buscando compreender de modo quantitativo onde 

ocorre o desmatamento (ex. assentamento, propriedade privada titulada, posse), quem desmata (ex. pequeno, médio ou grande 

agricultor, população tradicional, assentado), qual finalidade do desmatamento (ex. grilagem, pecuária, soja), qual estratégia do 

desmatamento (ex. fracionado ano a ano, em grandes blocos, seguindo ciclos eleitorais), nível de legalidade do desmatamento (ex. 

autorizado, em ativo de reserva legal, em propriedade com passivo). 
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2)Capacidade de responsabilização administrativa: nível de impunidade do desmatamento, análise da capacidade dos órgãos 

federais e estaduais em punir pelo desmatamento, nível de impunidade do desmatamento nas diferentes classes de 

desmatador/imóvel (ex. assentamentos, pequenos proprietários, sojicultores, pecuaristas). 
 

3)Análise da capacidade de análise do processo administrativo e jurídico das infrações: avaliação do processo de julgamento 

administrativo dentro do IBAMA, com indicação de prazo de julgamento e ajuizamento (ou pagamento) das multas e com análise 

dos processos judiciais nos tribunais com técnicas automáticas de jurimetria. 
 

4)Análise da efetividade da fiscalização: impacto dos diferentes tipos de ação (presencial, com embargo e destruição de 

equipamentos, fiscalização remota, medida preventivas de desmatamento, diferentes classes de infratores, custo de 

responsabilização, e agente fiscalizador (OEMA, IBAMA e MPF). 
 

5)Cenários de fiscalização: indicação de estratégias para a melhoria do custo-efetividade da fiscalização a partir da simulação do 

desmatamento até 2050, distinguindo entre diferentes modalidades de desmatadores e tipos de ação fiscalizatória. 
 

6)      Engajamento com órgãos governamentais (estado do Pará) para aprimoramento das ações. 
 

7)Engajamento comunidade jurídica e órgãos de controle: difusão dos resultados e construção conjunta de novas estratégias de 

comando e controle, TCU e comunidade jurídica. 
  

 

ANEXO II - ORÇAMENTO RESUMIDO 
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