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1 INTRODUÇÃO

A Lei nº 13.019/2014 estabelece o MARCO REGULATÓRIO DAS 
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (MROSC). A Lei e sua 
regulamentação, o Decreto nº 8.726/2016, dão os parâmetros para a 
cooperação entre Poder Público e sociedade civil, incentivando parcerias 
com os setores privados.

A Lei traz como avanço a criação de um regime jurídico próprio 
para as parcerias entre as organizações da sociedade civil - OSC e a 
Administração Pública. As organizações sociais passam a contar com 
importante instrumento que busca garantir maior segurança jurídica 
a essas parcerias, tanto para o gestor público quanto para o parceiro 
privado.

Com a entrada em vigor da Lei nº 13.019/2014, os órgãos da Administração 
Pública também contam com uma norma que garante maior clareza 
e segurança aos procedimentos que envolvem as parcerias com 
organizações da sociedade civil. Para isso, deve o ICMBio adaptar-se às 
novas regras, que exigem maior planejamento, capacidade operacional, 
capacitação de pessoal, obrigatoriedade de realizar chamamento 
público, transparência ativa e a criação de instâncias de participação 
social próprias para o debate sobre fomento e colaboração com OSC.

Nesse contexto, a presente orientação técnica auxilia gestores e parceiros 
interessados em formalizar Acordos de Cooperação com o ICMBio. Este 
documento de orientação não substitui a legislação nem a necessidade 
de consulta à Procuradoria Federal Especializada e, quando necessário, 
consulta às diretorias do ICMBio quanto ao procedimento interno para 
celebração e execução de Acordo de Cooperação, conforme Portaria n° 
878/2018 e suas alterações.
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2 DEFINIÇÕES

Parceria: conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações 
decorrentes de relação jurídica estabelecida formalmente entre a 
Administração Pública e instituições parceiras, em regime de mútua 
cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e 
recíproco, mediante a execução de atividade ou de projeto expresso em 
Acordo de Cooperação.

Acordo de Cooperação: regulamentado pela Lei Federal nº 13.019/2014, 
é o instrumento que formaliza a celebração de parceria em regime de 
mútua colaboração, sem transferência de recursos financeiros, com o 
objetivo de executar projetos ou atividades de interesse recíproco entre

o ICMBio e o parceiro.

Organizações da Sociedade Civil: são entidades privadas sem fins 
lucrativos, ou seja, que desenvolvem ações de interesse público e não 
têm o lucro como objetivo. Enquadram-se no conceito de OSC, para 
fins da legislação vigente, as associações e fundações, as cooperativas 
sociais e as que atuam em prol do interesse público, bem como as 
organizações religiosas.

A diferença principal é que no Acordo de Cooperação não há transferência 
de recursos financeiros de um partícipe para outro.

IMPORTANTE

Quando houver previsão de transferência  de  recursos  financei-
ros entre as partes, como, por exemplo, o ICMBio receber recursos 
para executar algum projeto ou ação prevista no plano de trabalho 
da parceria, os instrumentos adequados poderão ser: Termo de 
Execução Descentralizada, Termo de Parceria, Termo de Fomento e 
Termo de Colaboração. 
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Observe que isso não significa dizer 
que não haverá custos na execução 
da parceria, mas estes custos, como, 
por exemplo, o pagamento de serviços 
ou aquisição de equipamentos, serão 
de responsabilidade de cada uma das 
partes individualmente.

Casos de parceria com transferências 
de recursos financeiros podem ser 
celebrados por meio dos instrumentos 
como Termo de Colaboração, Termo 
de Fomento, Termo de Execução 
Descentralizada ou Termo de Parceria.

3 QUEM PODE SER NOSSO PARCEIRO?

Podemos celebrar Acordo de Cooperação com Organizações da Sociedade 
Civil definidas na legislação como:

1) entidades privadas sem fins lucrativos;

2) cooperativas sociais previstas na Lei nº 9.867, de 10 de novembro 
de 1999;

3) organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos 
de interesse público e de cunho social distintas das destinadas a 
fins exclusivamente religiosos.

Ainda, o ICMBio pode celebrar 
parcerias, por meio de Acordo  
de Cooperação, com entidades 
da Administração Pública direta 
e indireta, federais, estaduais 
e municipais, tais como órgãos 
públicos, autarquias, fundações, 
empresas públicas e sociedades 
de economia mista.

IMPORTANTE

O ACORDO DE COO-
PERAÇÃO substitui os 
instrumentos de par-
cerias anteriormente 
adotados pelo ICMBio, 
tais como Termo de 
Reciprocidade, Acordo 
de Cooperação Técnica 
e Termo de Coopera-
ção.

IMPORTANTE

Quer saber mais sobre 
Acordos de Cooperação com 
parceiros privados, acesse 
o Parecer nº 00004/2016/
DEPCONSU/CPCV/PGF/
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Também podem ser parceiros empresas privadas, ou seja, instituição 
privada com fins lucrativos, desde que haja interesse na mútua 
cooperação técnica.

4 
QUEM PODE PLEITEAR E CONDUZIR UM 
ACORDO DE COOPERAÇÃO NO ICMBIO? 

Observados os cenários para a condução do processo indicado abaixo, 
qualquer Unidade Organizacional – UORG do ICMBio pode pleitear um 
Acordo de Cooperação com parceiros externos.

Não há uma escala padronizada para identificar quem pleiteia e conduz 
um processo de parceria, mas, com base na complexidade da proposta, 
temáticas envolvidas, volume e 
origem dos recursos, entre outros,  
alguns cenários foram identificados 
e precisam ser observados:

• Cenário 1: Quando a proposta 
de parceria envolver apenas 
uma unidade de conserva- 
ção, um projeto ou conjunto 
de ações específicas, como, 
por  exemplo,  um  projeto  
de recuperação de área 
degradada ou implantação 
de uma trilha  de visitação, 
o processo poderá ser 
conduzido diretamente pela 
unidade de conservação.

Neste cenário também estão 
incluídos os NGIs, as UNAs e a 
ACADEBio. 

• Cenário 2: Quando a proposta 
de parceria envolver um 
projeto a ser executado em 

IMPORTANTE

São UORG do ICMBio

Unidades de Conservação;

Diretorias;

Coordenações dos Macro-
processos; 

Centros de Pesquisa;

Coordenações Regionais;

Unidades Avançadas de 
Administração Financeira 
- UAAF

Núcleos de Gestão 
Integrado - NGI;

Unidades Especiais 
Avançadas - UNA;

Centro de Formação e Con-
servação da Biodiversidade 
- ACADEBio;
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mais de uma unidade de conservação, não vinculada em um 
mesmo NGI ou UNA, mas que esteja vinculado a uma mesma 
Coordenação Regional, o processo poderá ser conduzido pela res- 
pectiva Coordenação Regional.

• Cenário 3: Quando a proposta de parceria envolver um macro-
processo ou projeto específico, envolvendo uma ou mais unidades 
de conservação, como, por exemplo, a elaboração de planos de 
manejo, o processo poderá ser conduzido pelo macroprocesso es-
pecífico.

• Cenário 4: Se a proposta de parceria envolver um conjunto de 
unidades de conservação vinculadas a diversas coordenações 
regionais, o processo deverá ser conduzido pela sede, sendo que 
a Diretoria responsável será aquela que detiver maior volume de 
ações no projeto ou ainda sob indicação direta do Presidente do 
ICMBio.

Nos cenários 1 a 4 o assessoramento jurídico é local/regional.

• Cenário 5: Nas parcerias a serem celebradas pelos Centros 
Nacionais de Pesquisa e Conservação, pela ACADEBio e pelas 
UAAFs, o processo deverá tramitar pela Procuradoria Federal Es-
pecializada vinculada à sede.

5 QUEM PODE ASSINAR O ACORDO?

Conforme a Portaria n° 878, de 17 de outubro de 2018, a competência 
para assinar os Acordos de Cooperação está delegada aos Diretores, 
Coordenadores Regionais, Coordenador da UNA, Coordenadores dos 
Centros Nacionais de Pesquisa e Conservação, chefe da ACADEBio, 
chefes das Unidades de Conservação Federais, dos NGIs e das UAAFs e 
seus respectivos substitutos, tendo observados os cenários identificados.
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6 
COMO CELEBRAR UM  
ACORDO DE COOPERAÇÃO?

O primeiro passo para a celebração de um Acordo de Cooperação é a 
identificação do seu objeto, ou seja, identificar, mesmo que em linhas 
gerais, qual resultado se espera alcançar com a celebração da parceria 
e justificar por que precisamos de um parceiro para alcançar este 
resultado.

O segundo passo é identificar de que forma esperamos que o ICMBio  
e o parceiro alcancem, de forma colaborativa, o objeto ou resultado 
esperado para a parceria. Neste momento, é importante identificar, 
inclusive, se os resultados serão alcançados por apenas um parceiro 
ou se há necessidade que diferentes parceiros atuem na consecução do 
objeto.

A celebração do Acordo de Cooperação deve ser precedida de adequada 
instrução processual, que será diferenciada conforme o caso, podendo, 
basicamente, seguir três caminhos:

a) Parceria com Administração Pública direta e indireta, federais, 
estaduais e municipais, tais como órgãos públicos, autarquias, 
fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista;

b) Parceria com organizações da sociedade civil - OSC com ou sem 
fins lucrativos e instituições privadas com fins lucrativos com a 
necessidade da realização de chamamento público; e

c) Parceria com organizações da sociedade civil - OSC com ou sem 
fins lucrativos e instituições privadas com fins lucrativos sem a 
necessidade de realização de chamamento público.
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7 
PASSOS PARA CELEBRAR UM ACORDO DE 
COOPERAÇÃO

 

7.1 PARCERIA COM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Para celebrar Acordos de Cooperação com outros entes da Administração 
Pública, os Acordos devem seguir os seguintes passos:

Para a instrução processual nestes casos, os seguintes documentos 
serão necessários para compor um processo administrativo:

1) Troca de ofício de interesse de celebrar a parceria expedida pelo 
parceiro e pela UORG do ICMBio contendo as motivações para a 
parceria;

2) Minuta de Acordo de Cooperação e de plano de trabalho;

3) Nota Técnica contendo informações que justifiquem a importân- 
cia da parceria;

4) Inserção dos documentos dos assinantes do Acordo (vide tópico 
check-list);

5) Formulário de Consultas Específicas para a PFE;

6) Despacho interlocutório à PFE;

7) Após retorno da PFE, as partes assinam o Acordo;
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8) Publicação no Diário Oficial da União; e

9) Execução e monitoramento.

7.2 PARCERIA COM OSC E INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM 
FINS LUCRATIVOS

Para celebrar Acordos de Cooperação com outros entes da Administração 
Pública, os Acordos devem seguir os seguintes passos:

Com chamamento público os seguintes documentos serão necessários 
para a instrução processual nestes casos, devendo, como sugestão, 
seguir a seguinte ordem em um processo administrativo:

1) Minuta de Acordo de Cooperação e de plano de trabalho;

2) Minuta de Chamamento Público;

3) Minuta de Comissão de Seleção das Propostas;

4) Nota Técnica contendo informações que justifiquem a importância 
da parceria;

5) Formulário de Consultas Específicas para a PFE;

6) Despacho interlocutório à PFE;

7) Após retorno da PFE, publicação no Diário Oficial da União da 
Comissão de Seleção das Propostas e o Chamamento Público;

8) Seleção e publicação do resultado pela Comissão de Seleção das 
Propostas;
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9) As partes assinam o Acordo;

10) Publicação no Diário Oficial da União; e

11) Execução e monitoramento.

Sem chamamento público, os seguintes documentos serão necessários 
para a instrução processual nestes casos, devendo, como sugestão, 
seguir a seguinte ordem em um processo administrativo:

1) Ofício de interesse de celebrar a parceria expedido pelo parceiro 
contendo as motivações para a parceria;

2) Minuta de Acordo de Cooperação e de plano de trabalho;

3) Nota Técnica contendo informações que justifiquem a importância 
da parceria;

4) Inserção dos documentos dos assinantes do Acordo (Ato de 
nomeação, RG e CPF);

5) Formulário de Consultas Específicas para a PFE;

6) Despacho interlocutório à PFE;

7) Após retorno da PFE, publicação de inexigibilidade de chamamen- 
to público;

8) As partes assinam o Acordo;

9) Publicação no Diário Oficial da União; e

10) Execução e monitoramento.

7.2.1 O CHAMAMENTO PÚBLICO

A Lei nº 13.019/2014 determina que a Administração Pública sempre 
adote o chamamento público para a seleção de parceiros para a execução 
de Acordo de Cooperação. O chamamento deve orientar os potenciais 
parceiros quanto ao que se pretende de resultados com a parceria 
proposta, apresentando procedimentos claros, objetivos, simplificados 
e, sempre que possível, padronizados.

O chamamento público é o instrumento que viabilizará a seleção da 
proposta mais adequada para parceria com o ICMBio, conforme critérios 
estabelecidos no citado instrumento.
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Existem três formas de execução da parceria, pelo chamamento 
público selecionando um parceiro, pelo credenciamento com o ICMBio 
selecionando mais de uma proposta para a execução do objeto da 
parceria, ou na forma de execução de atuação em rede, a qual prevê em 
suas cláusulas que o objeto poderá ser executado por meio da atuação 
em rede entre o parceiro selecionado e outras instituições.

IMPORTANTE

FORMAS DE EXECUÇÃO DA PARCERIA

Parceria direta: O objeto da parceria será alcançado com a celebra- 
ção de Acordo de Cooperação com apenas um parceiro selecionado 
por meio de chamamento público.

Atuação em rede: Neste caso, o Acordo de Cooperação será 
celebrado com apenas um parceiro, mas este atuará de forma co-
laborativa, em rede, com outras organizações para a consecução do 
objeto da parceria.

Credenciamento: Quando houver interesse do ICMBio em celebrar 
Acordo de Cooperação com diferentes parceiros para a consecu- 
ção de um mesmo objeto. Neste caso, o chamamento público será 
conduzido para a seleção de todas as proponentes, ou de um de- 
terminado número de proponentes, desde que se enquadrem nas 
exigências do edital e que demonstrem interesse em celebrar a 
parceria.

Mas o chamamento público é uma obrigação?

O procedimento é exigência da lei e 
proporciona  mais  segurança  jurídica 
na celebração da parceria, além de 
representar uma forma de abrir a 
oportunidade para que todos os potenciais 
parceiros possam se candidatar a 
executar projetos de cooperação com o 
ICMBio.

O chamamento poderá ser dispensado 
nas hipóteses previstas no art. 30  da Lei 
ou considerado inexigível conforme art. 
31. Vide tópico “Casos de dispensa ou 
inexigibilidade”.

IMPORTANTE

Para celebrar parceria 
com a Administração 
Pública direta e indireta, 
tais como órgãos 
públicos, autarquias, 
fundações, empresas 
públicas e sociedades de 
economia mista federais, 
estaduais e municipais, 
não é necessário realizar 
chamamento público.
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7.2.2 REGRAS PARA A REALIZAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO

O Acordo de Cooperação requer a devida publicidade e a disponibilização 
da oportunidade para que todos os interessados possam dele participar. 
Para tanto, o gestor deve observar as cláusulas obrigatórias no 
chamamento público, informando:

• Objeto da parceria;

• Datas, prazos, condições, local e propostas;

• Condições para interposição de 
recurso administrativo;

• Minutas dos instrumentos, Acordo 
de Cooperação e plano de trabalho, 
por meio do qual será celebrada a 
parceria; e

• Datas e critérios de seleção e julga-
mento das propostas, inclusive no 
que se refere à metodologia de pontuação e ao peso atribuído a 
cada um dos critérios estabelecidos.

O edital deverá ser amplamente divulgado em página do sítio oficial do 
ICMBio e no Diário Oficial da União - DOU.

IMPORTANTE

O prazo mínimo que 
o edital deverá ficar 
aberto é de

30 dias

IMPORTANTE

Anexo ao Manual você poderá acessar o modelo de edital de chama-
mento público a ser seguido.
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7.2.3 CRIAÇÃO DE COMISSÃO DE SELEÇÃO

As propostas de parceria 
do chamamento público 
serão julgadas por uma 
Comissão de Seleção 
designada previamente 
à abertura do edital, por 
Ordem de Serviço. 

Esta Comissão é o órgão 
colegiado destinado a 
analisar as propostas  e 

selecionar os vencedores do chamamento público. É necessária a 
participação de pelo menos um servidor de cargo efetivo.

Será impedida de participar da Comissão de Seleção pessoa que, nos 
últimos cinco anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, uma 
das entidades participantes do chamamento.

7.2.4 SELEÇÃO 

A seleção das propostas terá caráter eliminatório e classificatório, de 
acordo com os critérios de julgamento presentes no chamamento.

Caso exista a previsão de atuação em rede no chamamento, uma 
instituição será selecionada conforme parágrafo anterior e será 
responsável pelo Acordo de Cooperação e realização da rede de atuação.

Dentre as formas de execução da parceria, nos casos de credenciamento, 
o critério será eliminatório, mas não há o classificatório, tendo em vista 
que poderá ser celebrada parceria com as instituições não eliminadas, 
ou seja, credenciadas, observando os critérios.

No caso de empate entre duas ou mais propostas para o chamamento 
público simplificado, o desempate será feito com base na maior 
pontuação obtida no critério de julgamento indicado como de maior 
importância  no edital, assim como deverão ser previstos os casos de 
desempate, se persistir o empate.

O resultado preliminar deverá ser amplamente divulgado em página   do 
sítio oficial do ICMBio e no Diário Oficial da União – DOU, respeitando 
prazos estabelecidos.

IMPORTANTE

A Comissão de Seleção deverá ser 
criada por Ordem de Serviço ANTE- 
RIORMENTE ao início do processo de 
chamamento público, porque ela é a 
responsável pela condução da seleção.
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7.2.5 CELEBRAÇÃO 

Após a fase de análise das propostas e julgamento de eventuais 
recursos, a Comissão de Seleção homologará e divulgará o resultado 
do julgamento no portal do Instituto. A divulgação será acompanhada 
de uma Nota Técnica que apresente as informações de atendimento dos 
critérios de seleção previstos em edital.

Depois da classificação, a UORG responsável convocará a instituição 
selecionada para apresentação das documentações solicitadas em 
edital, conforme arts. 33, 34 e 39 da Lei nº 13.019/2014. Vide tópico 
“Documentação” (check-list).

A homologação do resultado não gera direito para a instituição à 
celebração da parceria. A administração não está obrigada a firmar      
o Acordo de Cooperação, podendo optar por não realizar o projeto de 
parceria com a sociedade civil. Mas, caso decida realizar o projeto, a 
administração está vinculada à ordem de classificação do chamamento 
público, devendo convocar seu vencedor.

7.2.6 CASOS DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE

O único caso de DISPENSA de chamamento público aplicável ao ICMBio 
é previsto na Lei nº 11.516/2018, que dispensa o chamamento público 
para celebrar-se Acordo de Cooperação com associação representativa 
das populações tradicionais ligadas à unidade de conservação para a 
exploração de atividades ligadas ao uso público.

Caso não exista viabilidade de competição, deverá ser realizada a 
justificativa para a INEXIGIBILIDADE de realização de chamamento 
público e comprovado que o interesse público, ou seja, o objeto da 
parceria, será mais bem atingido ou só poderá ser com um parceiro 
específico. A justificativa para a inexigibilidade deverá ser analisada pela 
PFE.

O ICMBio deverá agir com transparência ao longo do processo seletivo, 
em especial nos casos de inexigibilidade de chamamento público, pois 
deverá ser facultado a possíveis interessados contestar a não realização 
do processo de seleção por meio do chamamento público.

Após consulta à PFE, deverá ser publicado extrato da justificativa de 
inexigibilidade no site do ICMBio e no Diário Oficial da União, que deverá 
ficar à disposição para impugnação pelo prazo de 5 (cinco) dias.
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Não havendo impugnação, o ICMBio poderá celebrar a parceria, caso 
contrário, será revogado o ato de inexigibilidade e, obrigatoriamente, 
será realizado o chamamento público de forma a permitir que outros 
potenciais parceiros se candidatem.

8 ACORDO DE COOPERAÇÃO

O Acordo de Cooperação é o instrumento que formaliza a parceria do 
ICMBio com a instituição selecionada no processo de chamamento 
público, ou com aquele selecionado quando da inexigibilidade do 
chamamento. Tem o papel de regular o compromisso entre as partes, 
estabelecendo, especialmente, o objeto da parceria e as obrigações e 
deveres dos cooperantes.

São cláusulas essenciais do Acordo de Cooperação:

- Descrição do objeto pactuado;

- Obrigações das partes;

- Vigência e hipóteses de prorrogação;

-  Forma de monitoramento e avaliação, com a indicação dos recursos 
humanos e tecnológicos que serão empregados na atividade ou, se for o 
caso, a indicação da participação de apoio técnico, nos termos previstos 
no § 1º do art. 58 da Lei;

- Livre acesso dos agentes da Administração Pública competente, do 
controle interno e do Tribunal de Contas correspondente aos processos, 

IMPORTANTE

Deve-se justificar em Nota Técnica a natureza singular do objeto da 
parceria e a existência de apenas uma instituição para cumpri-lo.
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aos documentos e às informações relacionadas ao Acordo de Cooperação, 
bem como aos locais de execução do respectivo objeto;

- Faculdade de os partícipes rescindirem o instrumento, a qualquer 
tempo, com as respectivas condições, sanções e delimitações claras de 
responsabilidades, além da estipulação de prazo mínimo de antecedência 
para para a publicidade dessa intenção, que não poderá ser inferior a 60 
(sessenta) dias;

- Indicação do foro  para dirimir as dúvidas decorrentes da execução  
da parceria, estabelecendo a obrigatoriedade da prévia tentativa de 
solução administrativa, com a participação de órgão encarregado de 
assessoramento jurídico integrante da estrutura da Administração 
Pública.

9 PLANO DE TRABALHO

O plano de trabalho é parte integrante obrigatória do Acordo de 
Cooperação.

O plano de trabalho deverá conter:

• Descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo   
ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou 
projetos e metas a serem atingidas;

• Descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos 
a serem executados;

• Forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumpri- 
mento das metas a eles atreladas;

• Definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do 
cumprimento das metas;

• Forma de execução das ações, indicando, quando cabível, as que 
demandarão atuação em rede;

• Descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas;
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• Definição dos indicadores, documentos e outros meios a serem 
utilizados para a aferição do cumprimento das metas.

Conforme Portaria nº 878, de 17 de outubro de 2018, nos seguintes 
casos, deverá haver consulta prévia às áreas técnicas do Instituto antes 
de dar prosseguimento à celebração do Acordo:

Tema objeto do Acordo de Cooperação 
ou atividades do plano de trabalho

Área a ser submetido o processo para 
possibilitar continuidade da celebração 

do Acordo de Cooperação

Elaboração ou revisão de planos de 
manejo

CGCAP/DIMAN

Manejo integrado do fogo CGPRO/DIMAN

Delegações de serviços de apoio à 
visitação

CGEUP/DIMAN

Criação de unidades de conservação CGCAP/DIMAN

Apoio de forças policiais CGPRO/DIMAN

Incremento de força de trabalho CGGP/DIPLAN

Compartilhamento de recurso 
patrimonial, doação e recebimento de 
bens, cessão patrimonial e celebração 

de comodato

DASA/DIPLAN

Manejo de espécimes (indivíduos) de 
quaisquer espécies em vida livre ou em 

cativeiro
COTAB/DIBIO

Regularização fundiária, consolidação 
de limites e compensação de reserva 

legal
CGTER/DISAT

Elaboração de termos de compromisso 
no contexto da IN 26/2012

CGSAM/DISAT

Fonte: Anexo Portaria nº 878/2018.
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10 DOCUMENTAÇÃO (CHECK-LIST)

Para o parceiro, a legislação exige como documentação para participar 
do chamamento público:

- Declaração de Ciência e Concordância com o chamamento; e 

- Propostas de plano de trabalho contendo informações que atendam 
aos critérios de julgamento estabelecidos no chamamento.

Como forma de verificação dos requisitos e das vedações para a 
celebração de Acordo de Cooperação, a legislação exige a apresentação 
de uma série de documentos e declarações.

Sendo elas para celebração da parceria:

• Com entidades públicas, sem a necessidade de chamamento 
público:

I - Ofício de encaminhamento da entidade ao Presidente do ICMBio;

II - Ato de nomeação e Termo de Posse do dirigente máximo da instituição 
sobre o interesse na celebração da parceria;

III – Documento de inscrição do órgão/entidade no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica - CNPJ;

IV - Cópia da cédula de identidade do dirigente da entidade; e

V - Cópia do Cadastro de Pessoas Físicas - CPF do dirigente da entidade.

• Para os demais casos - OSC e instituições privadas com fins lu-
crativos:

I - Certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de 
contribuições e de dívida ativa, de acordo com a legislação aplicável, de 
cada ente federado;

II - Certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil 
ou cópia do estatuto registrado e de eventuais alterações ou, tratando- 
se de sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida por junta 
comercial;

III - Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual;



20    |    Cartilha para elaboração de Acordos de Cooperação

IV - Declaração com a relação nominal atualizada dos dirigentes da 
entidade, com endereço, número e órgão expedidor da carteira de 
identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF 
da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB de cada um deles;

V - Comprovação de que a instituição funciona no endereço por ela 
declarado;

VI - Declaração da não ocorrência de impedimentos.

A declaração de não ocorrência de impedimentos trata das seguintes 
comprovações:

• Declaração de prestação de contas de parcerias anteriores 
(conforme item II no tópico Vedações);

• Certidão de regularidade relativas às sanções da Administração 
Pública (conforme item V no tópico Vedações);

• Declaração de contas rejeita-
das (conforme item IV no tópico 
Vedações);

• Declaração de parentesco (conforme 
item III no tópico Vedações);

• Declaração da não ocorrência de 
impedimentos, conforme inciso VII 
do Art. 39 da Lei (conforme item 
VII no tópico Vedações);

Declaração de não existência de parceria 
julgada irregular, conforme inciso VI do 
Art. 39 da Lei (conforme item VI no tópico 
Vedações).

IMPORTANTE

No Encarte 01 do 
Manual de Acordos 
de Cooperação, mais 
especificamente no 
documento cha-
mamento público, 
você poderá acessar 
o modelo das de-
clarações a serem 
entregues pelo 
parceiro. 
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11 VEDAÇÕES

A instituição é impedida de celebrar Acordo de Cooperação caso:

I - não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja 
autorizada a funcionar no território nacional;

II - esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente 
celebrada;

III - tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, 
ou dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública da mesma 
esfera governamental na qual será celebrado o Acordo de Cooperação, 
estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, 
bem como a parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
segundo grau;

IV – tenha contas rejeitadas pela Administração Pública nos últimos 
cinco anos, exceto se:

a) for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os 
débitos eventualmente imputados;

b) for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição;

c) a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso 
com efeito suspensivo;

V - tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que 
durar a penalidade:
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a) suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a administração;

b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública;

c) suspensão temporária da participação em chamamento público e 
impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades 
da esfera de governo da Administração Pública sancionadora, por prazo 
não superior a dois anos;

d) declaração de inidoneidade para participar de chamamento público 
ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as 
esferas de governo;

VI - tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por 
Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da federação, em 
decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;

VII – tenha, entre seus dirigentes, pessoa:

a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares 
ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da 
federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;

b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de 
cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação;

c) considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem 
os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, 
de 2 de junho de 1992.

São exceções:

- Impedimento decorrente de não 
ressarcimento de dano ao erário, 
não serão considerados débitos que 
decorram de atrasos na liberação de 
repasses pela Administração Pública ou 
que tenham sido objeto de parcelamento,  
se a instituição estiver em situação 
regular no parcelamento;

- Em relação ao item III não se aplica à 
celebração de parcerias com entidades 
que, pela sua própria natureza, sejam 

IMPORTANTE

A documentação 
exigida para forma-
lização da parceria, 
indicada no check-
-list, será suficien-
te para respaldar 
o gestor quanto ao 
atendimento das 
condicionantes em 
relação às vedações.
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constituídas pelas autoridades referidas naquele inciso, sendo vedado 
que a mesma pessoa figure no Termo de Colaboração, no Termo de 
Fomento ou no Acordo de Cooperação simultaneamente como dirigente 
e administrador público.

12 ACOMPANHAMENTO DO ACORDO

Ao longo da execução da parceria, o ICMBio deverá acompanhar o 
andamento dos projetos e atividades, com atenção para os resultados 
alcançados pela instituição parceira.

Seu propósito é verificar o bom andamento de cada projeto e reunir 
dados das execuções em geral, a fim de que o ICMBio tenha subsídios 
para uma avaliação global dos empreendimentos, para fins de prestação 
de contas à sociedade e de aperfeiçoamento do modelo adotado.

A parceria deverá ter um gestor, que realizará o acompanhamento, 
designado por meio de Ordem de Serviço. O gestor deve emitir Relatório 
Técnico de Monitoramento e Avaliação anual do Acordo, para as parcerias 
superiores a um ano, construído a partir da avaliação e homologação dos 
relatórios parciais e final de execução do objeto realizado e encaminhado 
pelo parceiro. A análise dos resultados da parceria será descrita neste 
relatório de forma técnica e conclusiva, a ser apresentado à Comissão 
Permanente de Gestão e Monitoramento de Parcerias - CPar, que o 
homologará.

Para a finalização da parceria, o gestor deverá emitir Parecer Técnico 
Conclusivo, levando em consideração o conteúdo do Relatório Técnico de 
Monitoramento e Avaliação.

Na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou  
ser lotado em outro órgão ou entidade, a autoridade superior deverá 
designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as 
obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades.

A CPar é uma instância administrativa colegiada do ICMBio, criada por 
ato específico do seu Presidente, com representantes das diretorias, e 
tem por objetivo monitorar, avaliar e fomentar o conjunto de parcerias 
celebradas e propor aprimoramento  dos  procedimentos,  por  meio 
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da homologação dos relatórios dos gestores das parcerias, conforme 
Portaria n° 879, de 17 de outubro de 2018.

Será impedido de ser membro da CPar servidores que tenham participado 
de Comissão de Seleção de parcerias.

Caso se trate de uma parceria com a Administração Pública, ambas 
instituições deverão produzir relatórios por meio dos seus servidores 
designados após a celebração do Acordo para constituir o Comitê de 
Acompanhamento e Gestão do Acordo de Cooperação e posteriormente 
ser homologado pela CPar.

13 PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A prestação de contas é uma das partes mais importantes do Acordo de 
Cooperação.

Uma boa prestação de contas é resultado de um bom planejamento e de 
uma execução preocupada em atender ao que estava previsto no plano 
de trabalho.

Assim sendo, existem dois tipos de prestação de contas: a anual e a final. 
Ambas têm o objetivo de demonstrar e verificar resultados e deverão 
conter elementos que permitam avaliar a execução do objeto e o alcance 
das metas. Ou seja, sempre que a duração da parceria exceder a um 
ano, a instituição parceira deverá apresentar prestação de contas ao fim 
de cada exercício para monitoramento do cumprimento das metas, por 
meio do relatório parcial de execução do objeto, assim como ao final da 
parceria a prestação de contas por meio do relatório final de execução 
do objeto.

IMPORTANTE

As fases de monitoramento e avaliação das parcerias são constantes 
e devem focar nos resultados alcançados pela instituição parceira.
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Dessa forma, os resultados serão analisados com o intuito de estabelecer 
nexo de causalidade entre as ações programadas e aquelas realizadas, a 
sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.

Caso haja Acordo de Cooperação com atuação em rede, a organização 
celebrante deve apresentar a prestação de contas, inclusive no que se 
refere às ações executadas pelas demais organizações executantes.

14 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

• Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014 – Estabelece o Marco Regu-
latório das Organizações da Sociedade Civil - MROSC.

• Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016 – Regulamenta o MROSC. 

• Parecer nº 00004/2016/DEPCONSU/CPCV/PGF/AGU.

• Entenda o MROSC: Marco Regulatório das Organizações da 
Sociedade Civil: Lei nº 13.019/2014. Secretaria de Governo da 
Presidência da República. Laís de Figueiredo Lopes, Bianca dos 
Santos e Viviane Brochardt – Brasília: Presidência da República, 
2016. 130p.

IMPORTANTE

A prestação de contas neste caso não é financeira, mas visa de-
monstrar e avaliar o alcance dos resultados. 
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

EQSW 103/104, Bloco “C”, Complexo Administrativo - Bloco C - Bairro 
Setor Sudoeste - Brasília - CEP 70.670-350 

Telefones: 61 2028-9011/9013

PORTARIA Nº 878, DE 17 DE OUTUBRO DE 2018.

Delega competências para a instrução, 
celebração, rescisão, alteração, monitoramento 
e demais trâmites administrativos afetos a 
Acordos de Cooperação que não envolvam 
transferências de recursos financeiros, com 
outras entidades da administração púbica ou 
organizações da sociedade civil, com ou sem 
fins lucrativos, no interesse do ICMBio.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO CHICO MENDES DE 
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBio, no uso das competências 
atribuídas pelo artigo 24 do Decreto nº 8.974, de 24 de janeiro de 2017, 
e pela Portaria nº 638/Casa Civil, de 14 de junho de 2018, publicada no 
Diário Oficial da União de 15 de junho de 2018, e

Considerando que a descentralização de atividades tem como 
principal objetivo permitir a aferição de maior grau de eficiência e eficácia 
dos processos administrativos, adaptando-os às circunstâncias locais; e

Considerando o disposto na Lei nº 13.019/14 e suas alterações, 
que trata do regime jurídico das parcerias entre a Administração Pública 
e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, 
para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco,

RESOLVE:
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Art. 1º Delegar competência em proceder, no interesse do 
ICMBio, a instrução, celebração, rescisão, alteração, monitoramento    
e demais trâmites administrativos afetos a Acordos de Cooperação 
que não envolvam transferências de recursos financeiros com outras 
entidades da administração púbica ou organizações da sociedade civil, 
com ou sem fins lucrativos, aos seguintes dirigentes e seus respectivos 
substitutos legais:

I - Diretores;

II - Coordenadores Regionais;

III - Coordenador da Unidade Especial Avançada –UNA;

IV - Coordenadores dos Centros Nacionais de Pesquisa e 
Conservação;

V - Chefe do Centro de Formação em Conservação da 
Biodiversidade – ACADEBio;

VI - Chefes das Unidades de Conservação Federais e dos 
Núcleos de Gestão Integrada;

VII - Chefes das Unidades Avançadas de Administração 
Financeira –UAAF;

§ 1º A delegação de competências previstas no caput é exclusiva 
para os casos em que o objeto do Acordo se refira exclusivamente às 
competências e circunscrição da referida unidade onde o mesmo será 
firmado.

§ 2º Todos  as propostas de planos de trabalhos deverão  
ser previamente submetidas às respectivas Coordenações Gerais 
responsáveis pelo tema, para manifestação e contribuições pelo prazo 
de até 10 dias.

§ 3º Obrigatoriamente, quando o objeto do Acordo de 
Cooperação e ações do plano de trabalho envolverem um dos temas 
relacionados no Anexo desta Portaria, o prosseguimento da instrução 
processual é condicionado à aprovação expressa da área especificada.

Art. 2º Todos os Acordos firmados deverão constar em 
processo administrativo específico, obedecer aos fluxos instituídos e ser 
comunicados à Divisão de Recursos Externos – DRE vinculada à Diretoria 
de Planejamento, Administração e Logística - Diplan, no prazo máximo 
de 10 dias após a sua assinatura.
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Art. 3º A autoridade delegante poderá avocar, a qualquer 
tempo e a seu critério, processo(s) específico(s) objeto desta delegação, 
sem que isto implique revogação parcial ou total deste ato.

Art. 4º Os poderes delegados nesta Portaria não podem ser 
objeto de subdelegação. 

Art. 5º Fica revogada a Portaria nº 84, de 4 de novembro de 
2008.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO HENRIQUE MAROSTEGAN E CARNEIRO

ANEXO

Tema objeto do Acordo de Cooperação 
ou Atividades do Plano de Trabalho

Área a ser submetido o processo para 
possibilitar continuidade da celebração 

do Acordo de Cooperação

Elaboração ou revisão de planos de 
manejo

CGCAP/DIMAN

Manejo integrado do fogo CGPRO/DIMAN

Delegações de serviços de apoio à 
visitação

CGEUP/DIMAN

Criação de unidades de conservação CGCAP/DIMAN

Apoio de forças policiais CGPRO/DIMAN

Incremento de força de trabalho CGGP/DIPLAN
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Compartilhamento de recurso 
patrimonial, doação e recebimento de 
bens, cessão patrimonial e celebração 

de comodato

DASA/DIPLAN

Manejo de espécimes (indivíduos) de 
quaisquer espécies em vida livre ou em 

cativeiro
COTAB/DIBIO

Regularização fundiária, consolidação 
de limites e compensação de reserva 

legal
CGTER/DISAT

Elaboração de termos de compromisso 
no contexto da IN 26/2012

CGSAM/DISAT

Documento assinado eletronicamente por Paulo Henrique 
Marostegan e Carneiro, Presidente, em 20/10/2018, às 
09:17, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei nº 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 
https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o 
código verificador 4015751 e o código CRC E7A840B1.



30    |    Cartilha para elaboração de Acordos de Cooperação

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

EQSW 103/104, Bloco “C”, Complexo Administrativo - Bloco C - Bairro 
Setor Sudoeste - Brasília - Telefones: 61 2028-9011/9013

PORTARIA Nº 879, DE 17 DE OUTUBRO DE 2018

Cria a Comissão Permanente de Monitoramento 
e Avaliação de Parcerias no âmbito do ICMBio.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO CHICO MENDES DE 
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE, no uso das competências 
atribuídas pelo artigo 24 do Decreto nº 8.974, de 24 de janeiro de 2017, 
e pela Portaria nº 638/Casa Civil, de 14 de junho de 2018, publicada  
no Diário Oficial da União de 15 de junho de 2018, e tendo em vista o 
disposto na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, regulamentada pelo 
Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016,

RESOLVE:

Art.1º  Criar  a  Comissão  Permanente  de  Monitoramento  
e Avaliação de Parcerias - CPar, destinada a elaborar a Política 
Institucional de Parcerias do ICMBio, reguladas pela Lei nº 13.019/14   
e pela Lei nº 9.790/99, monitorar, avaliar e fomentar o estabelecimento 
destas parcerias.

Parágrafo único. Outros instrumentos de parceria poderão ser 
incluídos nas competências da CPar, por deliberação do Comitê Gestor 
do ICMBio.

Art. 2° Para fins do disposto nessa Portaria, entende-se por:
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I - parceria: conjunto de direitos, responsabilidades e 
obrigações decorrentes de relação jurídica estabelecida formalmente 
entre o ICMBio e organizações da sociedade civil, Administração 
Pública e entidades privadas com fins lucrativos em regime de mútua 
cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e 
recíproco, mediante a execução de atividade ou de projeto expressos em 
instrumento específico e plano de trabalho;

II - Administração Pública: União, estados, Distrito Federal, 
municípios e respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e 
sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, e suas 
subsidiárias;

III - organização da sociedade civil:

a) entidade privada sem fins lucrativos: que não distribua 
entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, 
doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes 
operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer 
natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos 
mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente 
na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por 
meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva;

b) sociedades cooperativas: previstas na Lei nº 9.867, de 10 
de novembro de 1999; as integradas por pessoas em situação de risco 
ou vulnerabilidade pessoal  ou  social;  as  alcançadas  por programas 
e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; as 
voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais 
ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural; e  
as capacitadas para execução de atividades ou de projetos de interesse 
público e de cunho social;

c) as organizações religiosas: que se dediquem a atividades 
ou a projetos de interesse público e de cunho social distintas das 
destinadas a fins exclusivamente religiosos.

I - Entidades privadas com fins lucrativos: associações de 
pessoas para a exploração de um negócio que produz e/ou oferece bens 
e serviços, com vistas à obtenção de lucro.

II - Gestor da Parceria: agente público responsável pela 
gestão da parceria celebrada com poderes de controle e fiscalização 
com o objetivo de acompanhar a execução das atividades previstas  
em plano de trabalho, assim como gerar pareceres técnicos contendo 
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informações como: resultados alcançados e seus benefícios; impactos 
econômicos e sociais; grau de satisfação do público-alvo e a possibilidade 
de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

Art. 3º A Comissão será designada por meio de ato específico, 
do Presidente do ICMBio, sendo composta por um membro titular e 
um suplente de cada uma das seguintes unidades organizacionais do 
ICMBio:

I – Gabinete da Presidência do ICMBio;

II – Diretoria de Criação e Manejo de Unidades de Conservação 
– DIMAN

III – Diretoria de Ações Socioambientais e Consolidação 
Territorial em UCs – DISAT

IV – Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da 
Biodiversidade – DIBIOe;

V – Diretoria de Planejamento, Administração e Logística – 
DIPLAN

§ 1° As unidades organizacionais deverão encaminhar os 
nomes de seus representantes ao Gabinete da Presidência, no prazo de 
15 (quinze) dias a contar da data de publicação desta Portaria.

§ 2º Nos impedimentos legais, temporários ou eventuais, o 
membro titular deverá ser representado por seu substituto.

§ 3º A Procuradoria Federal Especializada – PFE assessorará 
juridicamente a Comissão, quando demandada.

Art. 4º A Comissão deverá, em sua primeira reunião, eleger 
representantes que comporão a Presidência, com mandato anual, sendo 
desejável que haja rodízio entre os membros a cada ano.

Art. 5º À Comissão Permanente de Monitoramento e Avaliação 
de Parcerias - CPar compete as seguintes atividades:

I – Elaborar as propostas e diretrizes da Política Institucional 
de Parcerias do ICMBio, inclusive de uniformização e padronização  
dos documentos necessários à instrução processual com vistas à 
formalização de parcerias, submentendo à aprovação do Comitê Gestor;

II – recepcionar, analisar e homologar relatórios técnicos 
enviados pelo gestor da parceria com o intuito de analisar a conformidade 
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do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução 
da parceria;

III – propor diretrizes e colaborar para a articulação de novas 
parcerias para o ICMBio, com base nas diretrizes institucionais; e

IV – Estabelecer mecanismos que ampliem a gestão da 
informação, transparência e publicidade das parcerias.

§ 1º Poderão ser criados Grupos de Trabalho para atendimento 
de atividades específicas auxiliando na elaboração e implementação da 
Política.

Art. 6° A Comissão se reunirá mensalmente, em caráter 
ordinário, e extraordinariamente quando convocado por sua Presidência.

Art. 7° A Comissão elaborarará Relatório Anual sobre as 
parcerias do Instituto, ao final de cada exercício fiscal.

Art. 8° A Comissão poderá convidar, a título de assessoramento, 
servidores do ICMBio ou colaboradores externos para participação nos 
trabalhos.

Art. 9º Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação 
da presente Portaria serão resolvidos pelo Gabinete da Presidência.

Art. 10 A participação na CPar não ensejará qualquer 
remuneração para os seus membros e os trabalhos nele desenvolvidos 
serão considerados como prestação de relevante serviço público.

Art. 11 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO HENRIQUE MAROSTEGAN E CARNEIRO

Documento assinado eletronicamente por Paulo Henrique 
Marostegan E Carneiro, Presidente, em 20/10/2018, às 
09:17, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei nº 11.419/2006

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 
https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o 
código verificador 4015793 e o código CRC 64689C5E.
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Fluxos - Acordo de Cooperação conduzido pela sede do ICMBio
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Fluxos - Acordo de Cooperação conduzido pelas unidades descentralizadas
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