
Resolvem firmar o presente Termo de Cooperaçao, que se regerá pelas seguintes condi

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO -CREA-PE

TERMO DE COOPERAÇAO TÉCNICA N2
022/2018 QUE ENTRE SI CELEBRAM O
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
AGRONOMIA DE PERNAMBUCO - CREA-
PE E A ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE
CONSCIENTIZAÇAO PARA OS PERIGOS DA
ELETRICIDADE.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, entidade de
fiscalizaçao do exercício profissional, regulamentada pela Lei n2 5.194, de 24 de dezembro de 1966,

inscrito no CNPJ sob o n2 09.795.881/0001-59, com sede na Av. Agamenon Magalhaes, 2978,
Espinheiro, Recife-PE, neste ato representado por seu ls Vice-Presidente, no exercício da
Presidencia, Engenheiro Civil Fernando Antônio Beltrao Lapenda, brasileiro, casado, inscrito no CPF
sob o no 420.841.724-20, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado Crea-PE, e a
ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE CONSCIENTIZAÇAO PARA OS PERIGOS DA ELETRICIDADE, doravante
denominada ABRACOPEL, inscrita no CNPJ: 07.565.018/0001-80, com sede na Rua Europa, 1464,
Bairro Jardim Celani, Salto -SP, neste ato representada pelo seu Diretor Geral da ABRACOPEL
Pernambuco, Antiógenes José Freitas Cordeiro, brasileiro, casado, Engenheiro de Produçao, inscrito
no CPF sob o ns 211.631.034-20, domiciliado no Condomínio 21 de abril, apartamento 201, bloco D,
Rua Comendador José Vita, 555, Bairro San Martin, Recife, Pernambuco, CEP 50.761-320.

Considerando que o CREA-PE é uma entidade de regularizaçao e fiscalizaçao do exercício profissional
das engenharias, regulamentada pela Lei ns 5.194 de 24, de dezembro de 1966, que possui como
funçao precípua a implementaçao de açoes de fiscalizaçao, de controle, de orientaçao e de aprimo
ramento do exercício e das atividades profissionais da engenharia, da agronomia, da geologia, da ge
ografia e da meteorologia, em seus níveis médio e superior;

Considerando que para o cumprimento de sua missao, o Crea-PE poderá desenvolver açoes que pro
movam as condiçoes para o exercício, para a fiscalizaçao e para o aprimoramento das atividades
profissionais, isolada ou conjuntamente com entidades de classe de profissionais, com as institui

çoes de ensino nele cadastradas ou com órgaos públicos nas esferas federal, estadual e municipal;

Considerando que o Crea-PE é o órgao de fiscalizaçao, de controle, de orientaçao e de aprimoramen
to do exercício e das atividades profissionais da engenharia, da agronomia, da geologia, da geografia
e da meteorologia, em seus níveis médio e superior, no território do Estado de Pernambuco;

Considerando que a ABRACOPEL tem como objetivo organizar e desenvolver conceitos de segurança
e técnicas de controle seguro do risco em instalaçoes e serviços com eletricidade, além de padroni
zar procedimentos e metodologias seguras de trabalho, difundir princípios básicos de controle de
riscos elétricos, conscientizar profissionais envolvidos e promover melhoria na atitude e no compor
tamento dos trabalhadores do setor, divulgar boas práticas em segurança com energia elétrica em
escolas, comunidades carentes, associaçoes de bairro, de forma a minimizar os acidentes que acon
tecem por absoluta falta de informaçao e conscientizaçao;

^&p̂
ernambuco



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO -CREA-PE

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente instrumento visa estabelecer condiçoes de mútua cooperaçao entre as partes com o
objetivo de fortalecer as açoes de Fiscalizaçao Preventiva Integrada - FPI do Estado de Pernambuco,

e identificaçao de situaçoes de riscos eminentes de acidentes de natureza elétrica (choque elétrico)
com a populaçao para providencias, bem como a orientaçao mútua quanto a legislaçao e normas
que regulamentam a atuaçao de cada uma das partes visando seu efetivo cumprimento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS COMPROMISSOS RECÍPROCOS

2.1.Os participantes obrigam-se a promover uma articulaçao permanente entre seus dirigentes, de
forma a serem obtidas, de maneira rápida e confiável, as informaçoes de interesse de cada uma das

partes, utilizando-se, para tanto, de todos os meios de comunicaçao disponíveis;

I.Divulgar as açoes conjuntas objeto deste termo;
II.Difundir, nos seus âmbitos de atuaçao, os conceitos da ética profissional e do exercício legal da

profissao;
III.Estabelecer outras açoes conjuntas com vistas ao alcance dos objetivos do presente termo;
IV.Elaborar, acompanhar e apoiar, pelos instrumentos a disposiçao, a implementaçao plena do
objeto deste termo;

V.Participar, sempre que solicitado, de reunioes promovidas pelos órgaos subscritores do presente
termo e que tenham por objetivo tratar de assuntos relativos ao objeto do mesmo;
VI.Realizar açao integrada no que se refere a dinamizaçao e ao aprimoramento da fiscalizaçao das
atividades comuns as partes envolvidas.

2.2.Poderao ser convidados outros representantes de órgaos da administraçao pública e de
organizaçoes profissionais vinculadas ao Sistema Confea /Crea, bem como outros especialistas, para
auxiliar na execuçao deste Termo de Cooperaçao Técnica, a critério de ambos os partícipes;

2.3.O Crea-PE e a  ABRACOPEL disponibilizarao os  recursos  humanos  necessários  ao
desenvolvimento das açoes.

CLÁUSULA TERCEIRA - RESPONSABILIDADES DO CREA-PE

3.1.Convocar a ABRACOPEL para as açoes de Fiscalizaçao Preventiva Integrada - FPI do Estado de
Pernambuco;

3.2.Reservar espaço na newsletter do Crea-PE, bem como em sua página na internet ou outros
meios de comunicaçao próprios, para divulgaçao de matérias afetas ao objeto do presente
instrumento ou açoes da ABRACOPEL;

3.3.Manter a ABRACOPEL informada acerca da legislaçao profissional e suas alteraçoes, quando
houver;

3.4.Disponibilizar informaçoes sobre a situaçao cadastral das empresas e seus responsáveis técnicos
quando estiverem participando de serviços ou executando obras contratadas pela ABRACOPEL.
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3.5 Prestar informaçoes comprometendo-se a fornecer e orientar sobre a legislaçao interna vigente
que disciplina o exercício das profissoes vinculadas ao Sistema Confea/Crea, bem como suas

eventuais alteraçoes;

3.6. Dar prioridade aos procedimentos relacionados ao objeto do presente termo de Cooperaçao,
especialmente no que se refere ao exercício ilegal da profissao;

CLÁUSULA QUARTA- DAS RESPONSABILDIADES DA ABRACOPEL

4.1.Divulgar na newsletter da ABRACOPEL, bem como em sua página na internet ou outros meios de

comunicaçao próprios, matérias afetas ao objeto do presente instrumento;

4.2.Encaminhar ao Crea-PE informaçoes sobre as situaçoes de riscos eminentes de acidentes de

natureza elétrica (choque elétrico) com a populaçao;

4.3 Convidar o Crea-PE para reunioes com outros órgaos, entidades ou empresas que visem tratar
sobre matérias relacionadas ao presente instrumento ou, outros assuntos de relevante interesse
social relacionados as finalidades do Conselho;

4.4.Autorizar obras e serviços de engenharia e profissoes afins, apenas com a prova do registro
tanto  da empresa quanto do profissional responsável e a  respectiva  da Anotaçao de

Responsabilidade Técnica;

4.5.Manter o Crea-PE informado da conscientizaçao dos perigos da eletricidade e suas alteraçoes,
com antecedencia.

CLÁUSULA QUINTA - DA GESTAO

5.1. Os responsáveis pela operacionalizaçao do presente instrumento serao: O Diretor-Geral da
ABRACOPEL Pernambuco, Antiógenes J.F. Cordeiro e a Gerente de Polítocas Institucionais do Crea-
PE, Marcella Guimaraes.

CLÁUSULA SEXTA - DOS CURSOS, PALESTRAS E PROJETOS

6.1. A ABRACOPEL e o Crea-PE se comprometem em promover um intercâmbio, quando da
organizaçao de cursos, palestras, e eventos congeneres as matérias referentes ao presente Termo
de Cooperaçao Técnica, visando o aperfeiçoamento, aplicaçao e adequaçao da legislaçao pertinente
e a qualificaçao de seus servidores para o melhor desempenho de suas funçoes e na orientaçao aos

seus jurisdicionados.

CLÁUSULA SÉTIMA - PRINCÍPIOS APLICÁVEIS

7.1. Os partícipes devem observar os princípios constitucionais que regem a conduta da
Administraçao Pública, inseridos no caput e parágrafos do artigo 37 da Constituiçao Federai,

guardando sigilo das informaçoes que nao devam ser divulgadas, a critério das partes.
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CLÁUSULA OITAVA - DESPESAS

8.1. Cada um dos convenentes ficará responsável pelas despesas que lhe couberem na execuçao do
presente Termo de Cooperaçao Técnica, nao havendo repasses unilaterais ou recíprocos de verbas

entre os convenentes, a qualquer título.

CLÁUSULA NONA - AJUSTES E ALTERAÇOES

9.1. O presente convenio poderá sofrer ajustes e alteraçoes, de comum acordo entre as partes,

mediante termos aditivos, desde que nao haja mudança do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA-VIGENCIA

10.1 O presente Termo de Cooperaçao Técnica terá vigencia até o dia 31 de dezembro de 2020, a
partir da data da sua assinatura, podendo ser renovado, por convençao entre as partes, mediante
Termo Aditivo, observado o limite de 60(sessenta) meses.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DIVULGAÇAO

11.1. Os convenentes devem promover a divulgaçao do presente Termo de Cooperaçao Técnica
junto aos seus meios de comunicaçao, para conhecimento do público.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISAO

12.1. O presente Termo de Cooperaçao Técnica poderá ser rescindido em caso de superveniencia da
lei ou outro ato equivalente que o torne material ou formalmente impraticável, ou por
inadimplencia de quaisquer de suas cláusulas, independentemente de notificaçao judicial ou

extrajudicial ou, ainda mediante comunicaçao expressa com antecedencia mínima de 30 (trinta) dias
da intençao de faze-lo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇOES GERAIS

13.1.Este Termo de Cooperaçao técnica nao obsta que as partes celebrem com outras entidades
acordos semelhantes ou identicos, ou deles participem, desde que observadas as restriçoes

eventualmente existentes com relaçao ao uso de bens e informaçoes e a divulgaçao delas;

13.2.Aplicam-se ao presente Termo as disposiçoes aqui estabelecidas e, em caso de omissao os
preceitos de direito público e, supletivamente, as disposiçoes de direito privado e demais normas

pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO

14.1. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questoes oriundas da execuçao do presente instrumento,
que nao possam ser resolvidas pela mediaçao administrativa, as partes elegem o foro da JUSTIÇA
FEDERAL-Seçao Judiciária de Pernambuco.
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E por estarem assim justas e acordadas, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas e indicadas, para que surta seus
jurídicos e legais efeitos, em juízo e fora dele.

Recife, 20 de agosto de 2018.


