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TERMO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A COMPANHIA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, E O
DISTRITO FEDERAL POR MEIO DA POLÍCIA
MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, COM VISTAS A
OPERACTONALTZAÇÃO DE AÇOAS DE
POLICIAMENTO OSTENSIVO AÙÍBIENTAL, FLUVIAL,
LACUSTRE E DE MANANCIAIS NA BACIA DO RIO
DESCOBERTO COM BASE NA RESERVA BIOLÓGICA

.ÐO DESCOBERT o.

PROCESSO lq. 9201 01 46/2012
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A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DTSTRITO FEDERAL -
CAESB. empresa públic.a, sediada na Av. Sibipiruna, lotes l3l2l, itguas Claras-Dp, CEp
71'928-720, inscrita no CNPJ sob o n" 00.082.02410001-37, doravante denominacla CAESB,
neste ato, representada por seu Presidente, MAURÍclo LEITE LUDUVICE, brasileiro.
casado, portador da Carteira de ldentidade no 309.497, expeclída pela Secretaria de Scguranca
Púbiica do Distrito Fcderal, inscrito no GPF/MF sob n" 255, lg3.72t-g1, e peto Diretor de
Suporte ao Negócio, FABIO ALBERNAZ FERREIRA, brasileiro, casado. Carteira de
Identidade n" 1.546.542, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal,
inscrito no CPF/MF sob n'688.505.731-20, doravanre denominado apenas CEDENTE e a
POLICIA MILITAR Do DISTRITO FEDERAL, com sedc no Setor de Áreas Isoladas Sul.

Quaclra 04, Brasília - DF, inscrìta no GNPJ sob o número 0g.942.610/0001-1(r, neste ato
representada pelo Coroncl QoPM FLORISVALDO FERREIRA CESAR. brasileiro, residente
e domiciliado nesta capital, porlador do cl n'990.961, expedida peia SSp/DF, e inscrito no
CPF/MF sob o nn 461.613-231-000, nomeado Comandante Geral da pMDF por força do
Dec¡eto de 0l dejaneiro de20l5, pubiicado na Seção Il no Diário oficial do Distriro Federal
de 02 dc janeiro de 2015, doravante denominado apenas cESSIoNÁRIo finnar o
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presente termo mediante as cláusulas c condições a seguir pactuadas
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CLÁUSULA PRIMEIRA - Do oBJETo
1ìLrb lic

O presettte Acordo de Cooperação te¡n por objeto a conjugação de esforços para a promoção de

ìntercâmbio, interação, conrplemcntação e cooperação tócnlco-operacional. entre a

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL _ CAESB e a

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, por meio do BATALHÀO DE POLÍCIA

MILITAR AMBIENTAL, com vistas à execução, na Unidade Hidrográfica do Lago

Descoberlo, de ações policiais voltadas para a proteçào dos recursos hídricos, bem corno a

prevcnção e a repre.ssão a outros ilícitos dotados de capaciclade para comprometeT a,

presewação do meio ambiente em deconência de ações de intrusão em unidades de

conservação c protcção rntegral e Áreas de Proteção de Mananciais, em especial nas que se

processcm o tratamento. armazenamcnto e distribuição de água ou tratamento de esgotos enr

atenção às nccessidades de saneamento da população do Dishito Fcderal.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CoNDIÇÕES DE EXEcUÇÃo

Parágrafo lu - A operacionalízaçio das açõcs derivadas deste Acordo se dará por meio da

alocação dos recursos materiais (confonne cláusula terceira, alínea i, destc tenrro) e humanos

tiecessários, para monitorar c coibir qualquer ilícito que ameace o meio ambiente, a

continuidade e a qualidade dos senriços de saneamento oferecidos peìa CAESB à população,

de couformìdade com a legislação pertinente, em especial com o que determina o rnciso XIX
do artigo 2I da Constituíção da Repúbiica Federatíva do Brasil e a Lei n" 9.43-3 de 08 de

janeiro de 1997 que regulamenta e institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, bem

como. cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Ilídricos.

Pzrâgrzfo 2" - O cumprimento do prescnte documento dar-se-á por mcio de policiarncnto

ostcnsivo ambiental, florestal, fluvial, iacustre e de mananciais a ser realizado em toda

cxtcnsão da Unidade Hidrográfica do Lago Descoberto. em especial nas áreas de proteção de

tnananciais (APM) e na Reserva Biológica do Descoberto, unidacies de produção dc água

mantidas peia CESB para atendimento das necessidades da população do Distrito Fccleral. e
através do apoio da PMDF, via Batalhão da Polícia Militar Arnbiental, que executará o çÄ
policiamento ostensivo e, em caso <le flagrante delito poderá realizar aprccnsão de objeto que

seja necessário para a lavratura do crime ambiental e as demars funções que sejam necessánas 
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ao ato aciministrativo. sua consecução f,icará a cargo de atuação cm conjunto com os fiscais do
ICMBio, ou via ajuste que pcmita a executá_lo.

Parágrafo 3" - Para cumprimcnto do objeto cleste Acordo de Cooperação, a C.AESB e o
BPMA/PMDF. cstabelecerão Plano de Trabalho que se tornará parte integrante destc Acordc¡ e
que deverá ser frelmente observado e executado.

CLAUSULA TERCEIR.A. _ DAS OBRIGAÇÖES DAS PARTES

Parágrafo l'- São obngações da Companhia de Saneamento Ambiental do DF - CAESB

I - Disponlbilizar Para o BPMAÆMDF os bens constantes da relação anexa a este Termo, que
se¡ão utilizados na consecução dos objetivos ora propostos, bem como, fomecer combustível,
lubrificantes e manutenção preventiva e corretiva para a viatura e a embarcação:

II - Exercer conjuntarnente com o BPMA/PMDF as funções norrnativas, o controle e a
supervisão sobre a execução do presente Aco.rdo;

IIi - Promover açõe-s e medidas de orientação, supelisão e cooperação, sem prejuízo de
iniciativa que parta do BPMA/PMDF. no sentido de proceder à perfeita execução clos trabalhos
quc visern ao cumprimento do objeto do presente Acordo, disponibriizando, para tanto,
recursos técnicos e materiais neccssários ao cumprrmento de metas discriminadas em planos de
trabalho' bem como' em cottjunto com o BPMA/PMDF, estabelecer nornas internas
direcionadas a orientação dos agentes envolvidos c a otimjzação do serviço;

IV - Fornecer ao BPMA/PMDF dados técnicos e todas as rnformações dc que dispuser.
inclusive a respeito de novos instrutnentos Iegais necessários ao cumprimento do objeto ao
presente Acordo de Cooperaçã0, tais como atualizações de dados geoprocessaclos (SHApES).

v - Elaborar anualmente, etî conjunto com o BPMAÆMDF, planos de trabalho, de mo¿o a
orienlar, de forma coordenada, as ações necessárias ao efetívo cunrprirnento do objeto do
presente Acordo;

Vl - Disponibilízar récnicos

oito) horas, conforme disponibilidade de efetivo,

pianejadas e execuradas peio BpMA/pMDF:

para acompanhar açõcs e opcraçõe

VII - Aco¡npanhar e avaliar as atividades desenvolvidas que estejarn relacionacias com o objet

quando solicitados com antecedência mínirna de 4g (quarenta e
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destc Acordo de Cooper-ação;
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VIII - Coordenar, em articulação com o BPMA/PMDF, a capacitação de pe.ssoal para a

execução das ativldades clbjeto deste Acordo, fornecendo para tanto mapas, cadenlos técnicos,

coletâ¡reas dc leis e outras publicações. refercntes às áreas de sua competência;

lX - Atuar em conjunto com o efetivo do BPMA"'PMDF, nas ações voltadas pala a proteção.

vigilância e fìscalização ambientai e patrirnonial, com a adoção das medidas previstas em Ieí;

X - Colaborar corn o BPMA/PMDF, na orientação e cncalninhamento de açõe.s, objetivanclo

provocar a atividade jurisdicional, nos casos de danos ao meio ambiente ou ao patrimônio da

CAESB:

XI - Prc¡rnovercursos, palestras e serninários, nas áreas técnico-ambiental e jurídica, ao efctivo

do BPMA/PMDF, de modo a propiciar o conhecimento técnico fundamental ao

desenvolvimento das ações que se f,rzerem necessárias ao cumprimento do presente Acordo;

XII - Disponibilizar instalações adequadas na Reserva Biológica do Descoberto para sewir de

sede pat'a o 4o Pelotão da Comp,anhia, de Policiamcnto de Unjdades de Consen¡ação, provendo-

a de vigilância patrirnoníal privada inintem.ipta e custeio do consurno de água e energia

elétrica.

Parágrafo 2'- São obngações do Batalhão de PolÍcia Milìtar Ambiental - BPMA/PMDF

I - Manter efetivo cornpatível com as necessidadcs de patrulhanento na-s áreas e.specificadas

no Plano de Trabalho deste Acordo;

II - Inf'onnar a CAESB/DF, problemas eventualmente constatados, por meio de sua atividade.

sugerindo respectivas soluções;

III - Fomecer scgurança e apoio às ações fiscalizatórias executadas pclos servidores da

CAESB/DF sempre que lor solicitado com antecedência mínirna de 48 (qualenta e oito) horas,

confonne disponibilidade de efetivo;

IV - Promover o patruìhamento e operações nas ¿ireas especificadas no Plano de Trabalho,

fomecendo, mensalmente, o reiatório de atividades acerca das ações desenvolvidas,

cspecifìcamente os dados estatísticos;

V - Encaminhar para providêrrcias requeridas, autos de constatação e dcnúncias c demais

medidas adrninistrativas lavradas pela fiscalização, devendo, ainda. acompanhar c se

manil'estar sobre esses;

VI - Executar outras atividades inerentcs ao presente Acordo de Cooperação
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CLÁUSULA QUARTA * DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

Nâo scrão alocados rccursos orçamentários e financeiros. para fazer frente ao preserlte Tenno
<ic Cooperação,

CLAUSULA QUINTA - DA EXECUÇAO

Para efelto de intensificar a afiiculação entre as partes cxecutoras, bem colno, acompanhar e

monitorar perrnanentemente as ações no funbito deste Acordo de Coopcração, será designado

0l (unr) representante de cada Instituição aeordada, a serern indicados posterionnente.

rncdiante publicação no Diiirio Otìcial do Disrrito Federal, os quais desernpenharâo as

ahibui$es previstas nas Nonnas dc Execução Financcira e Contábil do Distrito Federal.

CLÁUSULA SEXTA _ DoS PRAZoS DE ExEcUÇÃo E vIGÊNCIA

O presentc Tcn¡o de Acordo, Firmado em 02 (duas) vías de idênticos teor e fonna, terá

vigência de 05 (cinco) anos. a contar da data de pubticação de seu cxtraro no Dìário ofìcial do
Drstrito Federai. conforme prevrsto no rnciso II, do artigo 57, dal-ei 8.666/t993.

CLÁUSULA SÉTIMA _ DA ALTERAÇÃO N CASOS OMISSOS

As atividades quc vierem a ser defìnídas ao abrigo do presente ajuste serão objeto de

detalhamento e de entendimento prévio, rnutuamente firmado por meio de Termo Aditivo,
eiaborado e proposto tempestivamente, de acordo com a dinâmica da cooperação entre as

partícipes, vedada a alteração do seu objeto e metas, a qualqucr momento,

CLAUSULA OITAVA _ DO FORO

Competirá aos participes dirimir as divergêncras que se originarem do presentc Tenno de

Cooperação e. persistrnclo tais divergências, frca eleito o Foro de Brasília - Distrito Fedc¡ai,
para dirimir toda e qualquer questão que se fundar neste instrumento. com eKpressa renúncia a
qualquer outro, por privilégio que o seja
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CLÁUSULA NoNA - DA REsCISÃo E DA DENÚI¡CIA
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O presente Termo de Cooperação poclerá ser rescindido a qualquer tempo. por mútuo acordo

entre as partes, ou untlateraimente, por inadimplemento dc suas cláusulas ou condições pelo

outro participe, quando deverá haver comunicação antecipada de 30 (tnnta) dias, podendo

ainda ser denunciado por qualqucr das partes, desde que razão dc natureza legal ou formal o

detennine-

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃo

A CAESB providenciará a publicação de extrato dsste Acordo no Diário Oficral do Distrito

Fcderal, no prazo máximo de quinze dias após a sua assinatura.

cLÁusuLA DÉcrMA pRnlrErRA - DrsposrÇóBs cnners

Parágrafo lu - O BPMA/PMDF e a CAESB organizarão sursos, palestras c eventos

congôneres, betn corno estabelecerão grupos de trabalho. visando o aperfeiçoamento, aplicação

e adequação de legislação para a proteção de recursos hí<lricos por meio de projetos

específìcos, além de executar e discutir em ø:njunto, projetos ofîciais quc envolvem os

problernas referentes aos recursos hídrícos dos demais interesses objetos deste Tenno de

Cooperação, ofercccndo, se cabír'eis, alternativas.

Parágrafo 2o - Os bens patrimc¡niais disponibílizados pela CAESB para a execução cio

presente Acordo perrnareccrão sob a guarda c rcsponsabilidade do BPMA/PN,{DF durante a

vigência deste Acordo de Cooperação, vrsando o fiel cumprimento <Jo objcto proposto, ficando

a cargo da CAESB a manutenção dos mesutos.

Parágrafo 3o - Resguardados os atendimentos dc cmergência inerentes à ativìdadc policial

militar, a viatura e a ernbarcação disponibllizadapela CAESB se¡ão usadas exclusivamente nas

ativrdades de fisca[zação voltadas para a preservação dos recursos hídricos e combate.s a

<lutros ilícitos ambientais nas Unidades de Conservação, Áreas de Protcção rie Mananciais c

unidaclcs cic produção de água e de tratamento de esgoto situados na Unidade Hidrográfìca do

Lago Descclberto.

Parágrafo

tecnológica

4" - Os resultado.s técnicos e todo

de trabalhors ýalizados no âmbito

ur

e r¡ualquer desenvolvimento

do presente Ajuste, serão

ou tnovaçao

atribuÍdos a
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CAESB/DF e a PMDF/BPMA, sendo vcdada a sua divulgação total ou parcral sern
consentimento próvio e f'ormat das partes.

Parâ'gtafo 5'- A drvulgação, pclos pafiicipes, dos resultados obtidos em ações decorre.tcs da
aplicaçào do presente Termo de cooperação para a mÍdia escrita, falad.a ou relevisionacla
deverão, obrigatorìamente, fazer referência tanto a CAESB quanto ao BpMAÆMDF, fìcardo
também vedada a utilização dc nomes, símbolos ou imagens que caracterizcm promoçâo
pessoal

Brasília/DF, . i t de
'r tl

D.t!,Ç.n J"-.j de 20I5

Pela CAESB/DF

M Lcite Luduvice
Prcsidente

F IO Z FERREIRA
Di ao Negócio

Pela PMDF'

FLORiSVALD REIRA CESAR
co antc Geral

Testcmu¡rha

WILLIAM DELANO
Cornandante do Batalhão

QU ARA JO
Pol I C1a ilitar Anrbiental

f-ciha n' o

Rlrbiica

Frccrsso n, C5(- rltt 2fy'øA

a:Íicui¿: ?q--,.lrf¿

a tl llil c I 
^t 

L¡ { ¡. n i: É n I, ¡- $ ã, r t, -^ 4 r.r n I r D._ c


