
  

  

UNIVERSIDADE FEDERAL DD ESPIRITO SANTO 

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 

Acordo de Cooperação Técnica  »4001-4  
que entre si celebram, a Union, representada 
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil 
em Vitória/ES e a Universidade Federal do 
Espirito Santo (UFES) para apromeçâo do 
projeto denominado Núcleo de Apoio encolhi] 
e Fiscal (NAF). 

Processo UFES o 23068.011990.°2017-89 

De um lede a UNIÃO, por intennedio da DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO 
BRASIL EM Vitória, doravante-denominada DRFNitória, Situada na rua Pico-Angelo de Biase, n° 56 - 
Centro - Vitória/ES, inscrita . no Cadastro Nacional dg Pessoas Jurídicas (CNP1) sob o na 
00.394.460/0113-48, neste ato representada por seu Delegado, Luiz Antônio Bosser, portador do 
documento de identidade na 731.851, expedido em 20/05/1983 pela SPTCTES. CPF TI 732.480.617-15 
residente e domiciliado em Vila VelhaJES e do outro lado a Ir e dad ted tal d Espirito Santo 
(UFES), estabelecida na Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória - ES, 29075-910, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n°32.479.123/0001-43 , aqui denoininadà UFES, neste ate 
representada pelo seu Reitor, Professor Dr. Reinaldo Centoducatte, brasileiro, casado, portador da 
carteira de identidade M 244.493 - SSP/ES, inscrito sob o CPF 	61E006.107-06, residente e 
domiciliado em Vitória/ES, credenciado por Decreto da Exma. Sra. Presidenta da República, publicado 
no DOU de 14/03/2016, resolvem celebrar o presente ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, em 
conformidade com as disposições da Lei na 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais preceitos da 
legislação pertinente e complementar,. mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO - apresente Acordo de Cooperação Técnica tem por objeto a 
conjugação de esforços entre os signatários para promover atividades de educação liscalpor meio do 
Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), atividade de extensão da UFES, com vistava(r) proporcionar 
aos estudantesconhecimento acerca da função econômica e social dos tributos, bem como dos direitos e 
deveres associados à tribulação; (ii) molificar o Eturo profissional por meio de uma vivência prática, 
proporcionando a aplicação profissional do aprendizado, assim como a geração de conhecimento acerca 
das obrigações tributárias através, por exemplo, de discussões, criação de pelei/Um, grupos de estudo, 
treinamentos e visitas guiadas à Receita Federal; (iii) disponibilizar orientiçôo contábil e fiscal pelos 
estudantes universitários a pessoas fisicas de Finta renda (com renda familiar,ddaidi salários minimos), 
bem como a micro-emPresas, microempreendedores individuais e entidades sai fins lucrativos com 
fatwamento equipando ao das microempresas; 

CLÁUSULA SEGUNDA- DAS OBRIGAÇÕES DOS SIGNATÁRIOS 

I - Incumbe â Delegacia da Receita Federal do Brasil em Viária: 

prestar assistência técnico-tributária na implantação, execução e acompanhamento do NAF junto à 
UFES; 

auxiliar na capacitação dos estudantes em temas tributários e/ou aduaneiros; 
designar um servidor que terá a função de coordenar o projeto NAF no âmbito da FtFB; 

II - Incumbe à Universidade Federal do Espirito Santo: 
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a) convocar e garantir a participação dos alunos que integram o MAI' nas capam 
RPB que varsern sobre obrigações tribute/ias e/ou aduaneiras. 

   

kRbd-i 

promovidas pela 

disponibilizar espaço fisico e equipamentos para instalação do MAR 

certificar os eventos de capacitaçãoi 

designar um professor/coordenador para supervisionar o NAF; 

incorporar o NAF aos projetos educacionais implementados pela UFES, em especial, aos programas e 
projetos de graduação e pesquisa, e promover sua difusão; 

CLAUSULA TERCEIRA - DA VEDAÇÃO - Fica vedada aos signatários a utilização de nomes ou 
imagens que caracterizam promoçãogessoal de autoridades ou servidores públicos, na fornis prevista 
pelo § P do art. 37 da Constituição Federal, nas ações empreendidas pela execução do presente Acordo 
de Cooperação Técnica.... 

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO - Mediante Termo Aditivo poderão ser firmadas outras 
obrigações para o perfeito atendimento do objetivo deste Acordo de Cooperação Técnica, nos termos da 
legislação pertinente. 

CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO - Os signatários poderão designargestores para 
acompanhar, gerenciar e administrara execução do presente Acordo da Cooperação Técnica. 

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS - O presente instrumentolem caráter não 
I 	q lq 	f ntra d Ir frt 	de recursos financeiros ou orçamentários 

entre os signatários, que deverão garantir e custear a participação dos seus representantes em cursos, 
fóruns seminários e reuniões, necessários ao planejamento e execução das ações advindas em razão 
deste Acordo.de Cooperação Téenica. 

• 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EFICÁCIA, VIGÊNCIA E DENÚNCIA - O presente Acordo Cooperação 
Técnica entrará em vigor, mins assinatura, no dia 01/09/2017 e permanecerá válido por um período de 02 
(dois) anos, produzindo seus efeitos desde sua publicação no Diário Oficial da União, sendo renovado 
através de termo aditivo, podendo ser denunciado mediante comunicação, por escrito, por parte de 
qualquer dos signatáriosccom antecedência mínima de 30 (trinta) dias, cabendo a cada participante a 
responsabilidade pelas tarefasem execução no período anterior à notificação. 

CLÁUSULA OITAVA -DAS DISPOSIÇÕES GERAIS - Notificações, comunicações e avisos, inerentes 
a este Acordo de Cooperação Téenica deverão ser feitos por escrito. 

CLÁUSULA NONA- DAS ALTERAÇÕES - As alterações que se tomarem necessárias ao cumprimento 
do presente acordo deverão ser feitas mediante Termo Aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS CASOS OMISSOS - Os casos omissos, as dúvidas ou quaisquer 
divergências decorrentes da execução do presente Acordo de Cooperação Técnica serão dirimidas pelos 
signatários em com acordo e em conformidade com a legislação federal especifica. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DELEGAÇÃO APLICÁVEL - Aplicam-se A execução desta 
Acordo de Cooperação Técnica a Lei ns 8666, 1993 e a legislação federal pertinente ao 
assunto. 
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- COORDENAÇÃO - Cada signatário deste Acorda de cooperação 
técnica encaminhará, por meio de oficio, aos demais •signatátios deste instrumento os nomes dos 
responsáveis pela coordenação das atividades objeto deste Acordo. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO FORO - Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária 
do Estado do Espírito Santo, para dirimir quaisquer questões decorrentes do cumprimento deste Acordo, 

E, por estarem de pleno acordo os signatários firmam o presente Acordo de Cooperação Técnica em très 
vias de igual valor e forma na presença de duas testemunhas, para todos os fins de direito, 

Vitória,   •kt  	de   010refitaltbtO  	de 2017. 

Tdskemunh 

revràN 
NOME: , trcé Geri_ -ames Gr< An./Cri. 

CPF: 099, EcQ "42 _9 O 	 CPF, 	73  gtt.22Y Ol , 
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Departamento de Contratos e Convênios 
UNNERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 

   

   

PLANO DE TRABALHO (SEM REPASSE DE CURSOS) 

I -DADOS CÃO. 	S D 

Denominação 
UNIVERSII)ADE FEDERAL DO ESPIRITO SAN 	ili 

CNPJ 
32A79.123/0001-43 

Endereço 
AV.FERNANDO FBARARI.514 -CAMPUS UNIVERSITÁRIO -GOIABEIRAS 

Cidade 
vrróRR 

UF 
ES 

CEP 
290604150 

DDD/Telefone 
(27)3335-2222 

e-mail 
reiteria@npd.ufes.br  

Responsável Institucional pel Assio tura do Convê Id 
ReMaido Centoducatte 

CPF 
616..006.107-06 

Cargo/Função 
Reitor 

Coordenador do Instrumento 
Media Nascimento 
Cargo/Função 
Professor 

Setor de Trabalho 
Departamento de Ciências 

. 	• 
Contábeas/CCJB  

Matricula SIAM 
1724621 

e-mail 
aarIllaena@nnallgeom 
Celular 
99947r4576 

Telefone Fixo: 
3341-531R 

2 - DADOS CADASTRAIS DA PARTICIPE 

Denominação CNPJ 
00394.060/01134P RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

Endereço 
Rua Pietringelo de Biase n°  56 Cena 
Cidade 
Vitória 

1W1 
ES 

CEP DEIDTelefone e-mail  

Responsável Institucional pel 	Assinatura do Convénio 
Luiz António Bosser 	. 

CPF 
732.430.617-15 

CfirRoff Untio 
Delegado da Receita Federal 

Coordenador do Instrumento. 
Aucemer Josê Goldner 
Cargo/Função 
Auditor da Refeita Federal 

Setor de Trabalho 
Representante da Educação Fiscal 

Matrícula e-mail 
aueemar.goldner@reeeita.fazenda.gov.br  

Telefone Fixo: 
3211-5202 

Celular: 
2 4-  SZ 3  .3,G ass 2 

Av. Fernando Ferrad, S4- Campos Universitário -Goiabeiras -Vitória -ES-CEP 29e7 1 
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Departamento de Contratos e Convênios 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 

3—IDENTIFICAÇÃ0 DO PROJETO 

3.1 —TITULO DO PROJETO EnciiçÃo 32—PERÍODO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA E CIENTÍFICA SEM REPASSE DE 

RECURSO FINANCEIRO 

NUCLEO DE APOIO CONTAREI E FISCAL (OAR) DO CURSO 
DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS/CCJENFES 

Inicio: 2017 
01/09/2017 

Ténnino: 2019 
31/08/2019 

OBJETO DO PROJETO 
I - proporcionar aos estudantes formação sobre a feri* social dos tributos 
R tributação: 

fis 	 - 	d 	' 	É 	' 

e dos direitos e d 

. and 	pl' 
obrigações tributar-1 

tos 	' ita 	g'cl 

a pessoas 	Ilsicas 
sem fins lucrativos; 

veres associados 

aça 	p1 	• 	1 
s por meio, por 

BR 	ta 

II 	g 	'ficar 	futuro p 	MEI p 	ma 	par 	, prop 
do aprendizado, assim como a geração de conhecimento acerca das 
exemplo, de discussões, criação de palestras, grupos de estudo, treiname 
Federal' , 
RI - disponibilins orientação contábil e fiscal pelos estudantes universitários 
bem como a micro-empresas, inicroempreendedores individuais e entidades 

de baixa renda, 

3.4 —JUSTIFICATIVA DO PROJETO 
A educação fiscal é uma das formas de realizar o exercicio de cidadania. 
inclusive, pélas instiluiçães de ensino superior. O NAF busca desenvolver 
princlpioS de responsabilidade que norteiem a Listituição de Ensino Superior, 
social com a comunidade na qual esti inserida. 
O NAF promove uma maior interação entre a R113, as TES, alunos e 
coopera$o. mútua, a qualificação de Muros profissionais contábeis e 
contribuintes hipassuficierma com vistas ao fortalecimento da imagem 
desenvolMento da moral tributária e cidadania 

- 	 beneflcios 

Esta iniciativa pode ser desenvolvida, 
atividades que visam atender aos 

expressando o compromisso 

sociedade, propiciando, por meio da 
a prestação de serviços fiscais aos 
de ambos perante a sociedade c ao 

alcançados. Destaca-se: o público alvo 
concenientes ti aspectos contábeis e 
que este projeto propãe e essenciais 

ações na comunidade onde se Insere. 

Esp 	go 	partir d 	te p j 1 	de extenao alguns 	sejam 
tem-se tuna oportunidade de orientação gratuito para questões mais básicas 
fiscais; os alunos pela formação complementar na área contabil e tributária 
para o exercício profissional e; a Universidade pelo fortalecimento de suas 

4 —DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Os NAF sào como escritórios vinculados O IES, nos quais e ofenscida assistência tributária e fiscal. 
As atividades desenvolvidas pelo NAF devem ser essencialmente orientalivas e voltadas para proporcionar aos 
acadêmicos a participação em situações reais de vida e trabalho, visando a complemeniação de sua formação. 

Assim, o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF-UFES) d uma proposta do Departamento de Ciências 
Contábeis. da Universidade Federal do Espirito Santo, que visa promover a educação fiscal através de 
orientação sobre a legislação e procedimentos fiscais e contábeis no âmbito tributário federal, para a 
comunidade interna (professores, alunos e servidores) c comunidade externa (pessoas fisicas de baixa renda e 
micro empreendedores individuais) da grande Vitória. 

Para realização dos objetivos propostos, o NABuFEs irá cuspes de uma sala, junto ao Departamento de 
Ciências Contábeis, pare atendimento aos interessados em horário a ser estabelecido e para realizar os grupos de 
calados e treinamentos. bem corno utilizar dos auditórios existentes na Universidade para a realização das 
palestras. 

Av. Fernando Ferrad, 514— Campus Universitário —Goiabeiras—Vitória —ES—CEP 29075-9 
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Departamento de Contratos e Convênios 
UNIVERSIDADE FEDERAL DD ESPIRITO SANTO 

- ATRIBUIÇÓES DAS PARTES 

	I ImmATRIRUICOES DA UE  
Listar as responsabilidades e atribuições da UFES; 

convocar e garantir a participação dos alunos que integram o NAF nas c ac Oes promovidas pela 
RFB que versem sobre obrigações tributárias elou aduaneiras. 

disponibilizar espaço fisica e equipamentos para instalação do NAF; 
) certificar os eventos de capacitação; 

designar um professor/coordenador.pára supervisionar o NAF; 
incorporar o NAF aos projetos odsicaciormis hnplementados pela UFES, em especial, aos programas e 

projetos de graduação epesquish, e promover sua difusão; 

EB  
Listar as responsabilidades e atribuicó e, da Participe. 
) prestar assistência técnico-tributária na implantação, exeCuÇãO e acompanhamento do NAF junto à 

UFES; 
auxiliar na CapacitanD dos estudantes em temas tributários e/ou aduaneiros; 
designar um servidor que terá a função de coordenar o projeto NAF no âmbito da,RFB. 

6- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Meta Etapa/Fase EspeelficaÇáo 
Indicador Físico Dura010 

Unida 
de 

Quantidade Inicio Término 

Atender em 24 

meses 500 

Pessoas: 

°Cursas 

alado: 
Fiscal;.  
FiSed; 

para capacitar 
básicos 

o 
Educação 
Cidadania 
Estrutura da 

Neépea  de 
Tributárim, 

tesidirriento 

de 
ao 

alvo, 

2) Planto, 
atend'mento 

Os estudantes estarao 
orgaiiizados em dupla e 
coordenados por um 
decente, que estará 
esponsivel pelo 

acompanhamento dos 
alunos tanto em sua 
formação quanto no 
atendimento ao cidadito. 
Os docentes 
paniehantes•auxiliarão 
os estudantes nos 
esclarecimentos de 
dúvidas e a RFB Mu* 
apoio ao docente na 
resolução de 
esclarecimentos mais 
complexos. 

2017 2019 

‘E5  

RFB; 
Direito 
Auto 
eCae 

publico 
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Departamento de Contratos e CenveniOS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CANTO SANTO 

7-PLANO DE APLICAÇÃO 

NÃO HAVERÁ TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ENTRE OS PARTÍCIPES. 

8 - CRONOGRAMA BE DESEMBOLSO 

NÃO HAVERÁ TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ENTRE OS PARTÍCIPES. 

9 - APROVAÇÃO 

Av. Fernando f errarl 	Campos Universitet - Goiabeiras -V1161-5-CEP 29075-910 
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