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PORTARIA NORMATIVA FF N9 238 12016

Dispõe sobre procedimentos para formalização
Paicerias nas lJnidades de ConseruaÇão", por meio
doações de bens móveis sem encargo para Fundação

do "Programa de
do recebimento de
Florestal.

O Diretor Executivo da Funrdação

Florestat do Estado de São Faulo,

Artigo 2" - A

integralizada,

FundaÇão, nos

para a Consenvação e a Frodução

r1o uso de suas atnibuiçôes legais e

estatutárias;

Considerando Õs antigos 538 e segulntes da f-ei Fedenal pe

l-0.40612002, que institulu o Código Civii; e,

Considerando o Decreto Hstadi.lal g1e 57.40L120L1 qLie instituiu o

"pr-ograma de Parcerias para as llnidades de eonservaçãa instituídas

pelo Estado de 5ão Faulo e qu€ se er}cafitrem sob a adrninistraçãe da

Fundaçãa para a eonservação e a Produção Florestai do Estadc de São

Faulo e dá providências correlatas", erYl especia! o seu art!gÜ 4e, ir"rciso

VE;

RESOLVE:

Artigo 1s - As parcerias pnevlstas nesta portaria rnediante doação sern

encarg0 objetivam o desenvolvirnento, a irrrplantaçâo e/ou a

nranutegrÇão de:

. Frograrnas técnico-científicos;

. Prograrnas de uso público;

. Frograrnas de educação arrrbiental; e

. Fnoqrarnas e pnocedimentos visando à consenvação

preservação do rneio ambiente e dos reCL.!rsos naturais.
I

doaÇão de bens a"r'lóveis seffil encargos poderá ser

obedecencio-se aos padrões técnicos fixados pe!a

ternros legais vigentes.
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Artigo 3o - O eioador deverá, previamente, submetes" sue intençêo à

Diretoria Executiva da FundaÇão Fiorestal oLI à Unidade de

Conservação escolhida, que avaliará a pentinência, a necessidade e a
possibilidade cje recebirnento do bes"n.

Artigo 4e - As doaçôes passarêo a integnar o patrimônío da Fundaçêo

F[orestaE Ro rnornento da enirega do bern.

Artigo 5e - A parceria será formafizada por meio de Ternro

circunstanciado, conforsme rnodelo e!-n anexo, de nraneira que a

qualquer ternpo se possa conhecer, co!-rl exatidêo, sua onigern e va[or.

§ 1' - A aceitação da proposta de doação, e consequerlte adesão da

empresa, ficanr condicionadas à aprovaçêo específica da Eiretoria

Executiva da Fundação Floresta!.

§ 2' - Sorpente serêo aceitos corno !-epresentantes de pessoas.!urídicas

ou físicas aqueles que tenharrr sido oficíaIgTrente deslgnacios pelos

interessados.

Artigo 6o - A Fundação Floresta! poderé tornar púbtica a parceria,

co!ocando e!n !ocal pré-definido p!aca corlneÍYlorativa do evento de

doação.

s 1o - Irla placa poderé ser inserido o no!^ne e a logormarca da emp!"esa

perceira.

§ 2' - A empresa parceira poderá divulgar a doação efetivada pela

parceria estabelecida, por meio de evento próprio na Fundaçêo ou ern

outno [ocal e na mídia falada, escrita e televísada durante o peníodo a

ser estabelecido no Contrato de Doação.

§ 3" - E vedada a utilizaÇão do nome ou da

Florestal para lançamento e/ou venda de

parceira sern prévio consentimento através de

atendin'lento às disposições legais'

logomarca da Fundação

produtos de empresa

contrato específico para
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assumir qualquer ônus que possa advir de everitual evicÇão ou víeio
nedihitónio

2.2, A DONATAR,|A aceita o(s) bem(ns) ob.leto desta doação, que
passarn a seÍ'de sua legítirrra propriedade, podendo dele(s) se utiíizan e

dispon da forsna cory)o nlelhor !he convier, inc!usive aliená-lo(s),
obsenvada a legislação at[nente à espécie.

CLAUSULA TERCEIM _ DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

3.L. O transponte dois) bern(ns), ora doado(s), conrená pon conta e risco
exclusivo do(a) DOADOR(A),

3.2. A presente doação somente se efetivaná após a comprCIvação da

entreça do(s) bern(grs) no endereço cta DOINATARIA, sito
, nos dias de expedier:te rionmaI de traba[[':o, no

horánio de mediante pnotoco!o de neeebirnento.

3.3. O{s) bersr(s'rs} é {sao} doado(s} nas condiçôes effi que se

eneonina(rn), sendo vedada a renrroção ou a substituição de pertes,
peçês ou eomponentes que possam descaractenizá-[o(s] ou dimisruir o

seu valon. {colocar este item se for o caso)

CLAUSUIÁ QUARTA _ DO VALOR

4. A DO§NATÁRIA aceita os bens objeto do presente contrato, t"ro estado
eET-) que se es"rcontnam, bem esses evaliados, flo todo, pelo(a)
DOADOR(A) (apenas contabiln'lente), ern R$ xxxxx (xxx reaisi.

CLAUSULA QUINTA - DA DIVULGAÇÃO

5. A DOINAI-ÁRIA, observadas as r'!orrrias legais vigentes, tornariâ
públiea a doação ob.leto deste Terrno, prevendo a utilização de espaço
pana divr".rlgação do apoio ou anúnrcio instituciona! do(a) DOADOR(A), na

fornna de , €ffi tarnanhos e locais a serem definidos
conjuntamente.
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CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO

6. o prazo de viEência do presente termo é de 

-;;tr'ã" ,*u assúatura, podendo ser prorrogado na

pertinente.

CIÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

( )acontarda
fornra cia iegisiação

7. Fica eleito o Foro de corrrarca da eapitat de 5ão Faulo para dirimir

quaisquer questões decorrentes do presente contreto' qLie não

puderem ser resoividas adm!nistnativantente, corn expressa de

renúncia de qualquer outro, por rr-lais pnivílegiado que seja oul venlra a

ser.

E, por estarern assin"l, de pleno acordo, EoADOR(A) e DONATAR'ãA

firnnam o presente instrurnento enrr 2 (duas) vlas de igual teon e fortna,

na preseí'lça das testenrunhas abaixo'

5ão Paulo , 
- 

de 

- 

de

(norne)

(cargo)

PAULO SANTOS DE ALMEIDA

Diretor Executivo
Fundação Florestal

Testemunhas:

r

trüonre:

RG:

CPFiMF:

Nonne:

nu.

CPF/MF:
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Artigo 7" - O "Frognarnê de Farcenias pê8"ê as Unidades de

CosrservaÇão" nrão esta be Iece exc! usivi dade.

Artigo Bo - Deverá ser publicado um corT-lunicado de rnanifestação de

interesse, de gnodo a dar anrpla publicidade ao "Frogran'la de Fancerias

para as Unidades de ConservacêCI".

Artigo 9e - O atendimento aos intenessados ern panticiBar do Fnograrnna,

sená feito pelo [t3úcleo de Negócios e Parcenias para Sustentabilidade.

Artigo 10 - Esta portaria entnará em vlgor nra data da sua publicação,

f!cando revogadas as disposições enl contrário.

FF - Dinetonia Executiva, 28 de abr!l de 201-6.

Diretor Executívo

Rua do Horto, 931 - Horto Florestal - São Paulo - CEP 02377-000
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ANEXO

TERMO DE DOAÇÃO QUE ENTRE SI CELEtsRAM A

FUNDAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO E A PRODUÇAO

ESTADO DE SÃO PAULO

Pelo presente instrurr'lento, de urn lado o (a)

com sede à , SP - CaPital, inscrita
representada Por seu

EA
FLORESTAL DO

no CNPJ/MF sob o

neste ato

(diretor/Presidente) (nome),

iqualificação), portador da cédula de identidade RG

e inscrito no CNPI/MF sob o Po

d*."*t" ."**do (a) DOADOR(A), e de outro, a FUNDAÇÃO PARA A

ãôlrrsÉnvnÇÃo r n pnóouÇÃo FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO pAUrO,

inscrítanoCNP.,/MFsoboÍro56'825'1L0/0001-4'7'ecomEnscrição
Estadual de ns 111.796.293.112, con'n sede à Rua do Horto' ne 931-'

prédio 2, cEP 02377-000, §P - Capita[, neste ato !'ep!'esentaca pelo

seu Diretor Executivo, FAULO SANTOS DE ALMEtEA, bnasileiro, portador

da céduÊa de identidade RG n. 19.s03.360-7, e inscrito no CPF/MF sob

o pe 085.085.848-8L, doravante norneada DONATÁRIA, tênr justa e

acordada a celebração do preserlte Terrno de DoaÇão, que se regerá

pela Lei Federal 1e 8.666i93 , clC ã Lei Estadr"lal pe 6'544189 e Ê-ei

Federal ns 10.064, de 2710317968 - Códlgo clvil, eliada às seguintes

cléusulas:

crÁusulA PRIMEIRA - DO OBJETO

L.1. O presente instrumento tem por ob.leto a doação, serí1 encangos de

qualquer natureza, de

i.2.O(AiDOADOR(Aldoao,sbenrsacirna,sernqualquerônus
encargos por parte da DOIIüATARIA'

i..3. Cornpetirá ao (à) DOADOR(A) proceder à baixa patrimonial

bens, se necessário' (colocar este item se fcr o caso)

CTAUSUIÁ SEGUNDA - DA PROPRIEDADE

2.i.. A doaÇão ora efetivada é realizada sob o rnanto da perpetuidade

tern caráter irrevogáve!, comproríletencio-se o(a) DoADoR(A)

RuadoHorto,g3l-HortoFlorestal_SãoPaulo_cEPo2377-ooo
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