
SEÇÃO JUDICIÃRIA [)() PARÁ

CONVÊNIO - 7893433

Convênio que entre si celebram a JUSTIÇA FEDERAL - SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE
TUCURUi - PARÁ e a ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DA COLETA SELETIVA DE
BELÉM, objetivando a coleta de materiais recicJáveis. '.

A UNIÃO, por intermédio da JUSTIÇA FEDERAL DE 1° GRAU - SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE TUCURUi- PARÁ, com sede na Rua Um, nO51 - Bairro Jardim Marilucy, CEP .
68.459-490, em Tucuruí-PA, inscrita no CNPJ sob o nO 05.421.948/0001-34, doravantc denominada
JUSTIÇA FEDERAL, representada pelo ExcelenlÍssimo Senhor Juiz Federal Titular, Dr. Hugo
Leonardo Abas Frazão, no uso dos poderes administrativos outorgados pela Portaria PRESI 600-107, de
17/0412008e da Portaria PRESI CENAG 413, de 30 de setembrode 2011, bem como da Lei 8.666/93 e
o Decreto 5.94012006,e do Provimento COGER 12912016;e a ASSOCIAÇÃO DE CATADORES
DA COLETA SELETIVA DE BELÉM, inscrita no CNPJ sob n. 10.705.350/0001-07, com sede na
Passagem Santo Amaro, s/n, parte B, marginal direita do Canal São Joaquim, em Belém/PA, CEP
66.110-210, representada neste ato por sua Diretor AdminislIativa MARIA DO SOCORRO, DOS
SANTOS RIBEIRO, brasileira, solteira, catadora, CPF 778.607.722-72, nomeada conforme ata de
constituição anexada, doravante denominadaASSOCIAÇÃO, resolvem celebrar o presente
CONVÊNIO, mediante ao; cláusulas e condições seguintes: .'

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente CONVÊNIO tem por objeto celebrar termo de compromisso para coleta seletiva solidária de
resíduos recicláveis descartados peIa Subseção de Tucuruí, nos moldes do artigo 40 do Decreto Federal
5.940"de 25 de outubro de 2006, visando a destinação para a ASSOCIAÇÃO dos autos de processos
judiciais identificados em edital de eliminação no Processo Administrativo Eletrônico no Sistema
Eletrônicode Informaçõesn. 379-69.2018.4.01.8010.

Parágrafo único - Os materiais descartados serão entregues pela JUSTIÇA FEDERAL na sede da
ASSOCIAÇÃO, a .qual dará destinação socioarnbientaladequada a estes, com fragmentação das folhas
que compõe os autos e posterior reciclagem, parti~andoo produto en~ os cooperados.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

A ASSOCIAÇÃO poderá receber resíduos recicláveis da Subseção Judiciária de Tucuruí por até seis
meses. a contar da publicação deste termo devidamente assinado. na forma dó artigo 4", parágnifo 30 do
Decreto Federal 5.940, de 25 de outubro de 2006.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS FORMAS DE COOPERAÇÃO

As ações decorrentes deste acordo que caibam à Justiça Federal em Tucuruí serão executadas pela
Comissão Permanente de Avaliação Documental, instituídapela Portaria 5448079, de 17 de janeiro d'po
2018 e disponibilizadano PAe/SEI 000379-69.2018.4.01.8010. ••• ,'
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CI>ÁUSULA QUARTA-DAS ATRIBUIÇÕES DAS PARTES
Para execução deste convênio, constituem responsabilidades e obrigações:

1- Da ASSOCIAÇÃO;
1. Receber o material reciclável em data e horário a ser combinado' previamente com a Comissão

Permanente de Avaliação Docwnental;
2. Assinar o tenno de recebimento do resíduo fornecido pela Comissão, devolvendo-o assinado a

pessoa a ser indicada;
3: Proceder aos esclarecimentos nec~os ao aprimoramento da coleta, visando a melhor execução

do presente instrumento;
4. Informar. quando solicitado pela Comissão Pennancnte de Avaliação Documental, as atividades

desenvolvidas pela entidade, em especial no que tange à reciclagem de materiais e partilha entre os

cooperados; .
5. Arcar exclusivamente com todos os encargos trabalhistas, previdenciários. tnbutários, econômicos e

financeiros, bem como seguro contra terceiros c demais despesas relativas a sua força de trabalho
pessoal, utilizada direta ou indiretamente no cumprimento deste convênío;

6. Efetuar o recebimento do material recíclável e submetê-lo a processos de reaproveítamento e
rccíc1agem, com partilha igualitária do produto de suas atividades entre os catadores de resíduos

cooperados.

II _ Pela Comissão Permanente de Avaliação Documental:
a) Selecionar os processos arquivados aptos para descarte e eliminação, nos termos das nonnas que regem

a matéria;
b) Diligenciar junto à Seção Judiciária do Pará para obtenção de dIárias ou contratação de transporte do
materialreeietável para a sede da ASSOCIAÇÃO;
c) Manter canal ativo de comunicação com a ASSOCiAÇÃO, sobretudo para comunicar as datas de
envio de materiais e acompanhar a destinação socioambiental adequada destes;
d) Deh'bcrar sobre casos não previstos neste convênio, auxiliando a Direção da Subseção na tomada de

decisões.

CLÁUSULA QUINTA - DA DENÚNCIA
O presente convênio pode ser denunciado pelas partes a qualquer tempo, desde que observada a
antccedêncía mínima de quinze dias, a partir de qUando deixar.i de produzir efeitos, exceto quanto à
remessa de material rccíclável em C\lISO.

CLÁUSULA SEXTA -ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DA COLETA SELETIVA DE
BELÉM declara, para fins do artigo 3' da Portaria PRESI 600-107, de I7/04!2008, que possui
infraestrutura para realizar a triagem e a classificação dos resíduos descartados, bem como que realiza
sistema de rateio de produção entre os associados e cooperados. .

CLÁu'SULA StTll\1A _ Este convênio não implica em obrigações financeiras ou transferência ~

recursos entre as partes. . / _. r:.,
, Hugo Leonardo -'bis ft8lio
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convênio.

CLÁUSULA NONA - Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo, observada a legislação
federal aplicável ao caso.

CLÁUSULA DÉCIMA - Este c~nvênio será publicado pela Subseção Judiciária de Tucuruí, na f~rma
de extrato, no Diário Oficial da União. conforme artigo 61, parágrafo imico, da Lei n. 8.666193. bem com
, será afixado no mural da Subseção Júdiciária

. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Fica eleito o foro da Vara Única Federal Civel e Criminal de
Tucwuí para dirimir as questões relacionadas a este convênio que não puderem ser solucionadas
administrativamente.

E, por estarem de pleno acordo, ass1nam ° presente instrumento, em 02 (duas) vias, na presença das
testemunhas abaixo, que também o subscrevem.

Tucurui - PA, 25 de março de 2019.
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. MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS RIBEIRO

ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DA COLETA SELETIVA DE BELEM

TESTEMUNHAS:

PAIO00941
Silva
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