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ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA REGULAMENTAÇÃO
DOS PROCEDIMENTOS PARA O REGISTRO DE
TRABALHOS, CARGOS E FUNÇÕES TÉCNICAS, QUE
ENTRE SI CELEBRAM:

ITAIPU, entidade binacional constituída nos termos do
artigo III do Tratado firmado entre a Repúbtica Federativa do Brasit e a República do Paraguai, em
26 de abril de 1973, com sedes em Brasília-DE, Brasit, no Setor Comerciat Norte (SCN), Quadra 04,
Bloco B, Edifício Centro Empresarial Varig, Sata 101; e em Assunção, Paraguai, na Avenida Espaia,
850, inscrita no CNPJ/MF sob n° 00.395.988/0001-35, com escritórios na cidade de Curitiba-PR, na
Rua Comendador Araújo, 551, Centro, CNPJ/MF sob o n° 00.395.988/0016-11 e em Foz do Iguaçu
PR, na Rua Silvio Américo Sasdelti, 800, Vita A, CNPJ/MF sob o n° 00.395.988/0014-50, sendo a
Usina Hidrelétrica de Itaipu tocalizada na Avenida Tancredo Neves, 6731, Foz do Iguaçu-PR,
CNP]/MF sob o n° 00.395.988/0012-98, neste ato representada por seu Diretor-Geral Brasileiro,
JOAQUIM SILVA E LUNA, e por seu Diretor-Geral Paraguaio, JOSÉ ALBERTO ALDERETE
RODRÍGUEZ;

e, na quatidade de INSTITUIÇÃO PARCEIRA, o
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARANÁ, doravante
denominado simplesmente CREA-PR, autarquia dotada de personalidade jurídica de direto público,
nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1996, com sede em Curitiba - Paraná, na Rua Dr.
Zamenhof n° 35, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 76.639.394/0001-59, neste ano representando por
seu Presidente, RICARDO ROCHA DE OLIVEIRA;

resolvem celebrar o presente ACORDO DE
COOPERAÇÃO, obrigando-se, nos termos das cláusulas a seguir que, mutuamente, outorgam e
aceitam.

CAPÍTULO 1
DO OBJETO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente ACORDO tem por objeto estabelecer a continuidade e renovação
do Acordo de Cooperação JD.JE/0006/14, formalizado entre os PARTÍCIPES para a regulamentação
dos procedimentos para o registro de trabalhos, cargos e funções técnicas realizadas a partir de
01 .01 .2014.

Parágrafo único - A regutamentação acima visará, entre outros aspectos:

- tutelar os procedimentos para a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de acordo com as
atribuições específicas de cada unidade organizacional estabelecidas nas Normas Gerais de
Organização do MANUAL DE ORGANIZAÇÃO DA ITAIPU;

II - propiciar aos Engenheiros e Agrônomos, empregados brasileiros de ITAIPU, o registro no CREA
PR, durante a vigência dos contratos, em razão do desempenho de cargo ou função técnica.

CAPÍTULO II
DA GESTÃO DO ACORDO

CLÁUSULA SEGUNDA - Os PARTÍCIPES designarão os gestores do presente ACORDO, mediante
correspondência formal enviada em até cinco dias após a celebração do presente instrumento.
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Parágrafo único - O gestor indicado por ITAIPU cumulará o encargo de coordenação da Comissão de
Profissionais Seniores, cujas atribuições estão dispostas na Cláusula Sexta.

CLÁUSULA TERCEIRA - Todas as comunicações entre os PARTÍCIPES deverão ser feitas por escrito
aos gestores designados e protocotadas no ato do recebimento.

Quando dirigidas à ITAIPU, deverão ser encaminhadas à:

ITAIPU - Central de ProtocoLo da ITAIPU
A/C: Diretoria Técnica - Assessoria de Planejamento e Coordenação
Av. Sílvio Américo Sasdetti, 800 - Vila ‘Á”
CEP 85866-900 - Foz do Iguaçu - PR

Quando dirigidas CREÁ-PR, deverão ser encaminhadas à:

CREA-PR - Regional Cascavel do CREA-PR
AI C: Gerência
Eng. Geraldo Canci
Rua Presidente Bernardes, 2069 - Centro
CEP 85.801-180 - Cascavel - PR

CAPÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES

CLÁUSULA QUARTA - São obrigações dos PÁRTÍCIPES:

- ITAIPU: Constituir uma Comissão de Profissionais, preferencialmente Seniores, encarregada de
aferir a exatidão dos pedidos de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), de disciplinar os
procedimentos de decisão, bem como de realizar, por meio de seu Coordenador/Gestor instituído,
as comunicações e gestões operacionais cabíveis junto ao CREA-PR e aos profissionais interessados
nos efeitos deste ACORDO.

II - ITAIPU e CREA-PR, em conjunto: Assegurar a execução entre os PÁRTÍCIPES, dos procedimentos
para a emissão da Anotação de Responsabitidade Técnica (ART) de acordo com as atribuições
específicas de cada unidade organizacionat estabelecidas nas Normas Gerais de Organização do
MANUAL DE ORGANIZAÇÃO DA ITAIPU, propiciando aos Engenheiros e Agrônomos, empregados
brasileiros de ITAIPU, o registro no CREA-PR, durante a vigência dos contratos, do desempenho de
cargo ou função técnica, para fins de acervo técnico profissional;

CLÁUSULA QUINTA - Os PARTÍCIPES serão, cada qual, responsáveis pela alocação e administração
das atividades taborais de seus profissionais que venham a participar de projetos desenvolvidos em
decorrência do presente ACORDO.

Parágrafo único - O presente instrumento não estabelece quatquer vínculo empregatício ou de
qualquer outra natureza entre os profissionais da ITÁIPU com o CREA-PR ou do CREA-PR com a
ITAIPU, ficando as entidades isentas de qualquer obrigação de natureza trabalhista ou
previdenciária em relação aos referidos profissionais.

CAPÍTULO IV
DA COMISSÃO DE PROFISSIONAIS SENIORES

CLÁUSULA SEXTA - A ITAIPU constituirá uma Comissão composta por profissionais,
preferencialmente seniores, integrantes de seu quadro de empregados brasileiros, sob a
coordenação de um deles, a qual terá, entre outras atribuições correlatas, a responsabitidade de
aferir a exatidão dos pedidos de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), de disciplinar os
proceiimentos de decisão, bem como de realizar, por meio de seu Coordenador/Gestor instfído,
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as comunicações e gestões operacionais cabíveis junto ao CREA-PR e aos profissionais interessados
nos efeitos deste ACORDO.

Parágrafo primeiro - O Coordenador instituído cumulará a atribuição de Gestor do presente Acordo
de Cooperaçâo, nos termos dispostos na Cláusula Segunda.

Parágrafo segundo - A Comissão não poderá alterar as condições deste ACORDO DE COOPERAÇÃO,
seja por ato ou omissão, gerar obrigações para a ITAIPU, tendo função meramente executiva do ora
pactuado.

Parágrafo terceiro - A ITAIPU comunicará ao CREA-PR a constituição e composição da Comissâo.

Parágrafo quarto - A Comissão observará o caráter condominial brasiteiro e paraguaio, bem como
as questões atinentes a confidenciatidade do patrimônio documental da ITAIPU, podendo,
respeitadas essas premissas, atestar o conteúdo técnico que for relevante aos fins pretendidos
perante o CREA-PR, que poderá soticitar informações e esclarecimentos complementares que se
fizerem necessários.

CAPÍTULO V
DA REGULAMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS

CLÁUSULA SÉTIMA - Toda vez que houver a necessidade de registro ou mudança de cargo e/ou
função, ITAIPU será responsável por promover as emissões das Anotações de Responsabilidade
Técnica (ARTs) individuais, arcando exclusivamente pelo recolhimento das taxas correspondentes,
conforme a tabela disponibilizada na Resotução do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia -

CONFEA vigente na data do registro das ARTs correlatas.

Parágrafo primeiro - Para cada contrato de trabalho na área de Engenharia, firmado entre o
profissional e a ITAIPU, deve existir a respectiva ART de cargo ou função.

Parágrafo segundo - A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) deve abranger a descrição de
todos os serviços na área de Engenharia prestados à ITAIPU, dentro do escopo do contrato de
trabalho.

CLÁUSULA OITAVA - A ITAIPU promoverá a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos
trabalhos técnicos executados para todos os profissionais, empregados brasileiros da ITAIPU, em
acordo ao estabelecido nas Normas Gerais de Organização do MANUAL DE ORGANIZAÇÃO DA ITAIPU,
a partir de 01.01.2014.

Parágrafo único - Os trabalhos técnicos referidos nesta Cláusula são aqueles relativos a:

a) análise e pareceres sobre projetos, obras ou serviços técnicos;
b) fiscalização de execução de obras ou serviços técnicos;
c) fiscalização de execução de projetos ou serviços técnicos;
d) fiscalização de execução de projetos relacionados ao meio ambiente;
e) execução da manutenção ou serviços técnicos;
f) execução da operação ou serviços técnicos;
g) execução de projetos ou serviços técnicos;
h) laudos iniciais de vistoria;
i) elaboração e desenvolvimento de estudos;
j) outras atividades de pequeno porte.

CLAÚSULA NONA - O CREA-PR emitirá Certificados de Acervos Técnicos (CÁT) relativos a trabalhos
executados pelos profissionais empregados da ITAIPU no exercício de função ou cargo técnico
medjante solicitação e pagamento das taxas pelos profissionais interessados.
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CLAÚSULA DÉCIMA - Ressatvadas as suas particutaridades, mencionadas nas Ctáusulas anteriores, a
ITAIPU soticitará às pessoas físicas e jurídicas, domiciliadas ou estabelecidas no Brasil, que,
eventualmente, the prestem serviços técnicos de Engenharia e Agronomia, para que providenciem
junto ao CREÁ-PR as ARTs cabíveis.

CAPÍTULO VI
DOS RECURSOS FINANCEIROS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O presente ACORDO não obriga a transferência de recursos
financeiros entre os PARTICIPES, não gerando qualquer encargo entre as mesmas, inclusive o de
indenizar, caso as ações previstas não sejam realizadas, arcando cada qual com as eventuais
despesas realizadas.

Parágrafo único - Para a execução das atividades pactuadas no presente instrumento que
envolvam transferência de recursos financeiros, os PARTICIPES deverão observar suas respectivas
normas próprias.

CAPÍTULO VII
DA VIGÊNCIA DO ACORDO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O presente ACORDO terá vigência por 5 (cinco) anos, a partir de sua
assinatura, podendo ser denunciado por qualquer dos PARTICIPES mediante comunicação por
escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇOES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Para efeitos de Prestação de Contas, os gestores deverão apresentar
um relatório específico sobre as atividades executadas e os resultados atingidos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Este Acordo poderá ser alterado, a qualquer tempo, por acordo dos
PARTICIPES, mediante a celebração de aditamento, desde que não seja modificado seu objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Os PARTÍCIPES comprometem-se a submeter, previamente à
divulgação, para o consentimento formal da outra parte, informações referentes à parceria
prevista neste ACORDO.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Eventual tecnotogia desenvolvida na execução deste ACORDO será
compartilhada entre os PARTICIPES, que poderão utilizá-las respeitando as condições a serem
estabelecidas em instrumento jurídico específico.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Cada parte responsabilizar-se-á por prejuízos causados, por ele ou por
seus prepostos, a pessoas ou coisas na execução deste ACORDO e resultantes de atos ou omissões
culposas, tais como negligência, imprudência ou imperícia.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Os termos e condições deste ACORDO prevalecerão sobre quaisquer
outros entendimentos ou acordos anteriores entre as partes, verbais ou escritos, referentes às
condições nele estabelecidas.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - A omissão ou tolerância das partes em exigir o fiel cumprimento das
disposições ora pactuadas não constituirá novação ou renúncia, nem lhes afetará o direito de exigir,
a qualquer tempo, o fiel cumprimento do avençado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - Os casos omissos e/ou situações contraditórias deste ACORDO deverão ser
resol’jidos mediante conciliação dos PARTICIPES, à luz da legislação e dos regulamentos que
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a matéria, com prévia comunicação por escrito da ocorrência, consignando prazo para
resposta em até 30 (trinta) dias.

CAPÍTULO IX
DO FORO

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Fica eteito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Foz do
Iguaçu, com renúncia expressa de quatquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir
eventuais dúvidas oriundas deste ACORDO.

E, por estarem assim, justas e conveniadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de
iguat teor e forma, para um só fim, para que produza seus devidos e tegais efeitos.

P1 ITAIPU:

SIÇNA.
Diretor-Geral Brasileiro

P1 CREA-P:

Fozdolguaçu, 23cLi c1Qj2)

RODRÍGUEZ
Paraguaio

JOSÉ ALBERTO
—biretor
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