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REGISTRADO 

CONVÊNIO PRPGI / IFMA 

N° 02 I a^c . 

CONVÊNIO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - ECTI N° XX72019 
QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE 
APOIO À PESQUISA DO CORREDOR DE 
EXPORTAÇÃO NORTE - FAPCEN E A 
FUNDAÇÃO JOSUÉ MONTELO - FJM, COM 
ANUÊNCIA DO INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 
MARANHÃO-IFMA. 

A FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO CORREDOR DE 
EXPORTAÇÃO NORTE - FAPCEN, organização privada, formada a partir da 
união de forças entre empresários e produtores rurais, que sem fins lucrativos, 
que promove o melhoramento e sustentabilidade da pesquisa, voltada as 
necessidades do agronegócio regional, com sede na Rodovia BR-230, Km 386, 
Setor Rural, Fazenda Sol Nascente, na cidade de Balsas, Estado do Maranhão, 
CEP: 65800-000, inscrita no CNPJ/MF sob o número 06.428.696/0001-58, 
representada neste ato por GISELA REGINA INTROVINI, domiciliada em 
Balsas-MA, na forma de seu Estatuto Social doravante denominada FAPCEN, a 
FUNDAÇÃO JOSUÉ MONTELLO - FJMONTELLO, pessoa jurídica de 
direito privado, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica, constituída em 
11.09.96, credenciada junto ao Ministério da Educação como fundação de apoio 
ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, nos termos 
da lei 8958/94, inscrita no CNPJ/MF sob o n" 01.441.372/0001-16, estabelecida 
nesta Capital à Travessa Currupira, n° 42, Centro, São Luís - Maranhão, 
representada neste ato pela Diretora Presidente, MARIA DE JESUS JORGE 
TORRES, RG n° 020526392002-0 SSP/MA e inscrito no CPF/MF sob o n° 
134.629.463-15, doravante denominada FJMONTELLO e o INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 
MARANHÃO, autarquia pertencente à Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica, vinculado ao MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e 
supervisionado pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 
TECNOLÓGICA, inscrito no CNPJ sob n° 06.352.421/0001-68, com sede na Av. 
Colares Moreira, 477 - Jardim Renascença, São Luís - MA, CEP 65075-441, 
neste ato representado por seu Magnífico Reitor, Professor FRANCISCO 
ROBERTO BRANDÃO FERREIRA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o 
n° 253.321.473-68, portador da Carteira de Identidade n° 028123062004-0 
SSP/MA e reconduzido por meio de decreto de 02 de setembro de 2016 do 
Ministério da Educação, publicado no DOU de 05 de setembro de 2016, 
doravante denominado simplesmente IFMA, e 

C O N S I D E R A N D O : 
I - O interesse da FAPCEN em dar apoio aos projetos de ensino, pesquisa e 
extensão, cooperar com o desenvolvimento do agronegócio na região do 
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Corredor de Exportação Norte, gerando conhecimento, soluções inovadoras e 
sustentáveis, atendendo às necessidades agrícolas e socioeconômicas do 
MATOPIBA (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) e de desenvolvimento 
institucional, científico, tecnológico e estímulo à inovação, bem como investir e 
realizar atividades conjuntas nos campos de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) 
em Tecnologia da Informação, Desenvolvimento Regional, Agronegócio, 
inclusive na gestão administrativa e financeira estritamente necessária à execução 
desses projetos; 
II - A existência na FJMONTELLO de capacidade de arregimentação de 
pessoal qualificado para aprofundar estudos e promover trabalhos científicos e de 
pesquisa e desenvolvimento tecnológico, bem como de capacitação de recursos 
humanos; 
III - Os objetivos da FJMONTELLO, consignados em seu Estatuto, 
especialmente o de celebrar CONVÊNIOS, contratos e acordos e, de outras 
maneiras, estabelecer ou intervir nas relações entre o IFMA, e outros, 
especialmente na captação, gerenciamento e alocação de recursos materiais, 
financeiros e humanos; 
IV - Objetivos do IFMA, em viabilizar as relações sociais com o seu meio, 
estimulando trabalhos interdisciplinares que favoreçam a visão integral do social 
e o desenvolvimento econômico regional, onde o ensino e a pesquisa estejam 
articulados entre si na troca de saberes úteis à sociedade que a rodeia, através de 
estudantes e docentes em projetos nas áreas de competência da Fábrica de 
Inovação, a saber: realizar pesquisas inovadoras em prol do desenvolvimento do 
estado do Maranhão, na área de agronegócio, entre outras; 
V - O interesse das partes na realização conjunta de atividades de pesquisa, 
extensão, desenvolvimento e Inovação; 

Resolvem, com fulcro na Lei ne 8.958/1994 e suas alterações e no Decreto n° 
8.240/2014, celebrar o presente CONVÊNIO ECTI, visando a realização e 
operacionalização de projeto de pesquisa, em conformidade com a legislação 
pertinente cabível e de acordo com as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O presente CONVÊNIO tem por objeto a execução do Projeto de Pesquisa: "A 
importância socioeconômiea do Agrobalsas para o estado do Maranhão", que 
consiste em desenvolver: 

(i) Relatório executivo sobre os impostos gerados pelo Agrobalsas durante 
sua execução nos anos entre 2014 e 2019; 

(ii) Perfil dos expositores e seus parceiros durante o Agrobalsas em 2020; 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA COORDENAÇÃO DO PROJETO 
O Projeto será coordenado pelo professor Dr. Stefan Hubertus Dõrner, do 
Departamento de Ensino de Educação Profissional, por parte do IFMA e pela 
superintendente Gisela Regina Introvini, por parte da FAPCEN, cabendo à 
FJMONTELLO o gerenciamento financeiro dos recursos pertinentes. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Para a plena e adequada execução do objeto deste 
CONVÊNIO, as PARTES comprometem-se a realizar as atividades previstas no 
Projeto de Pesquisa citado na Cláusula primeira, nos limites de suas obrigações e 
no Plano de Atividades constante no ANEXO I, os quais estabelecem como 
objetivos específicos: 

(i) Quantificar os impostos gerados pelo agronegócio no Maranhão entre 
2014 a 2019; 

(ii) Determinar os impostos municipais e estaduais gerados pelo Agrobalsas 
entre 2014 a 2019; 

(iii) Compreender a tributação estadual e municipal; 
(iv) Relacionar peculiaridades tributárias; 
(v) Traçar o perfil dos expositores durante o Agrobalsas de 2020, inclusive 

valores comercializados durante o evento; 
(vi) Preparar estudantes dos cursos superiores, vinculados ao projeto, para as 

atividades de desenvolvimento de pesquisas futuras na área do 
agronegócio; 

(vii) Elaboração de relatórios executivos no final do projeto, sendo um para a 
área do impacto dos impostos e outro sobre perfil e comercialização 
dos expositores do Agrobalsas. 

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
Para a execução do objeto deste CONVÊNIO, a FAPCEN repassará o montante 
de RS 17.000,00 (dezessete mil reais) à FJMONTELLO, para a execução das 
atividades ao longo de oito meses para bolsa de pesquisador do IFMA e taxa 
administrativa da FJMONTELLO. 

• 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: O desembolso obedecerá obrigatoriamente aos 
valores estabelecidos no item 7 do Plano de Trabalho do ANEXO I deste 
CONVÊNIO. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Despesas não compreendidas no Projeto, poderão 
ser incorridas pela FJMONTELLO mediante autorização prévia e por escrito da 
FAPCEN, sob pena de não serem contabilizadas como despesas utilizadas no 
Projeto, não podendo constar do relatório a ser apresentado pela 
FJMONTELLO 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A FJMONTELLO responderá exclusiva e 
isoladamente pelo recolhimento de todos os tributos, contribuições e encargos 
que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste CONVÊNIO, ressalvados 
os casos de retenção na fonte pela FAPCEN, definidos na legislação aplicável. 

CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Os recursos destinados ao convênio serão repassados pela FAPCEN à 
FJMONTELLO, por intermédio de conta bancária exclusiva, vinculada a este 
CONVÊNIO, a ser fornecida pela FJMONTELO, cujos extratos integrarão as 
respectivas prestações de contas. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os repasses deverão ser conforme o item 7 do 
Cronograma de Desembolso constante no ANEXO I, sendo a primeira parcela 
paga no primeiro mês de vigência do CONVÊNIO. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O repasse do desembolso, a partir do segundo mês, 
se dará com base no relatório executivo, elaborado pelo Coordenador 
pesquisador do Projeto, contendo o material produzido e que subsidiará os 
relatórios das atividades da equipe de execução, conforme Cronograma de 
Execução, item 4 do ANEXO I, para a FJMONTELLO. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Cabe ao Coordenador do Projeto verificar o 
cumprimento das metas realizadas a cada mês, e caso não seja atingida, fazer 
uma exposição de motivos à FJMONTELLLO e a FAPCEN para a situação. 

PARÁGRAFO QUARTO: Caberá ao coordenador pesquisador do Projeto a 
apresentação dos resultados produzidos no mês, diretamente para o Coordenador 
representante da FAPCEN. 
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CLÁUSULA SEXTA - RELATÓRIOS DAS ATIVIDADES 
Todas as atividades realizadas no âmbito deste CONVÊNIO deverão ser 
acompanhadas por relatórios mensais contendo os resultados atingidos e a 
utilização dos recursos financeiros movimentados, de acordo com o que 
determina a legislação vigente, incluindo, mas não se limitando às Leis n° 
8.248/91, n° 10.176/2001 e Lei. N° 11.077/04 e ao Decreto 5.506/2006. Estes 
relatórios deverão ser elaborados pelos representantes das partes, excepcionada a 
IOTERVENIENTE ANUENTE, anualmente ou na periodicidade que vier a ser 
estabelecida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT. 

PARÁGRAFO ÚNICO: A FJMONTELLO se compromete a elaborar os 
relatórios de acompanhamento do Plano de Trabalho do CONVÊNIO, contendo 
os resultados obtidos e enviá-los à FAPCEN no prazo de até 15 (quinze) dias 
após a solicitação dos mesmos. Estes relatórios deverão contemplar o uso dos 
recursos investidos pela FAPCEN dentro do que determina a legislação vigente e 
farão parte dos relatórios que as Partes irão apresentar ao Ministério da Ciência e 
Tecnologia e ao Ministério da Fazenda. 

CLÁUSULA SÉTIMA - RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS 
Compete à FAPCEN transferir à FJMONTELLO, em conta do projeto, os 
recursos financeiros previstos na Cláusula Quarta deste CONVÊNIO, para que a 
FJMONTELLO realize o pagamento de todas as despesas constantes nos itens 7 
e 8 do ANEXO I, pelo período de execução deste CONVÊNIO e suas possíveis 
extensões. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Deverá a FJMONTELLO prestar contas da 
alocação dos recursos financeiros fornecidos pela FAPCEN vinculados a este 
CONVÊNIO, através de relatório descritivo dos gastos, conforme preceitua a 
cláusula Décima Terceira deste CONVÊNIO. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cabe às partes, FJMONTELLLO e FAPCEN, 
responder pelo pagamento dos encargos sociais e trabalhistas dos fimcionários 
envolvidos na execução deste CONVÊNIO. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Caberá ao IFMA, como INTERVENIENTE, a 
liberação de vinte horas semanais da carga horária do professor integrante do 
projeto e quatro horas semanais para o coordenador, para o desenvolvimento das 
atividades deste CONVÊNIO, sem prejuízo de suas atividades normais de ensino 
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e orientação acadêmica. Também caberá ao IFMA a logística necessária para a 
inspeção do discente nas atividades de campo. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES E 
INTERVENIENTE 
Compete às PARTES, conjuntamente, alocar os recursos humanos que se fizerem 
necessários à operacionalização deste CONVÊNIO. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Além das demais obrigações previstas neste 
CONVÊNIO, compete ao IFMA - através do Departamento de Ensino de 
Educação Profissional vinculado ao Campus Maracanã do Instituto Federal do 
Maranhão: 

a. Alocar, dentro de suas possibilidades e disponibilidade, os meios e 
mecanismos necessários à consecução do Projeto enunciado na Cláusula 
Primeira deste CONVÊNIO; 

b. Designar responsável técnico para coordenar o Projeto, em caso de 
substituição da coordenadora atual; 

c. Executar as atividades científicas de pesquisa, assim determinadas no 
escopo deste CONVÊNIO; 

d. Selecionar e coordenar junto a PRPGI/IFMA um discente dos Cursos 
Superiores do Campus São Luís - Maracanã, que participará do projeto 
nas atividades previstas; 

e. Disponibilizar as suas instalações físicas, laboratoriais, equipamentos e 
acervo técnico para a execução do Projeto; 

f. Treinar e orientar os trabalhos realizados pelo discente pertinente à 
execução do objeto deste CONVÊNIO, apresentando os resultados por 
meio de relatórios técnicos contendo as normas técnicas aplicadas, dados 
e/ou informações, materiais e métodos, além das fases e procedimentos 
adotados; 

g. Elaborar o relatório mensal das atividades realizadas para a FAPCEN e 
para a FJMONTELLO; 

h. Prestar à FAPCEN quaisquer esclarecimentos e informações que se 
fizerem necessários ao acompanhamento dos trabalhos; 

i. Assegurar a FAPCEN o direito de acompanhar e supervisionar o 
desenvolvimento do Projeto e de comunicar eventuais desacordos 
constatados; 

j . Informar à FAPCEN, sempre que solicitado, a respeito do 
desenvolvimento das atividades de execução do Projeto; 

k. Responsabilizar-se pelo desenvolvimento do Projeto a que se refere este 
CONVÊNIO, inclusive pelos atos praticados pelo coordenador técnico do 
Projeto, designado na Cláusula Segunda; 
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1. Elaborar relatório final de avaliação da prestação de contas apresentada 
pela FJMONTELLO, atestando a regularidade das despesas efetuadas, 
bem ainda cumprindo as demais disposições do § 39 do art. 11 do Decreto 
n° 7.423/10. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Além das demais obrigações previstas neste 
CONVÊNIO, compete à FAPCEN: 

a. Efetuar em tempo o repasse dos valores para o desenvolvimento do 
Projeto, observados rigorosamente os limites e valores fixados no ANEXO 
I deste CONVÊNIO; 

b. Apoiar as ações do IFMA com as autoridades como Secretaria de Estado 
da Fazenda do Maranhão (SEFAZ-MA), Departamento de Trânsito do 
Estado do Maranhão (DETRAN), Secretaria da Fazenda do Município de 
Balsas e empresas privadas para obter acesso aos bancos de dados, 
necessários para a pesquisa científica e desenvolvimento do relatório 
executivo, visando o estabelecimento das metas estabelecidas na Cláusula 
Primeira deste CONVÊNIO. 

c. Respeitar o cronograma de desembolso vinculado ao Projeto, nas 
condições aprovadas pelas PARTES; 

d. Supervisionar o desenvolvimento do Projeto, solicitando informações 
quando as julgar necessárias; 

e. Fornecer, mediante termo de confidencialidade, todos os dados, 
informações e/ou conhecimentos tecnológicos ou "know-how" de que 
disponha e que sejam necessários à execução do objeto deste 
CONVÊNIO; 

f. Disponibilizar, quando as atividades o exigirem, os recursos humanos e 
financeiros necessários ao desenvolvimento das atividades relacionadas 
com o Projeto, de acordo com ANEXO I deste CONVÊNIO; 

g. Designar prepostos para participar de reuniões com a equipe do IFMA, 
visando dirimir questões técnicas pertinentes ao andamento do projeto; 

h. Fornecer à FJMONTELLO e à INTERVENIENTE ANUENTE toda a 
documentação técnica e outros elementos de que dispõe, os quais, a seu 
exclusivo critério, sejam considerados necessários à execução do Projeto 
identificado na CLÁUSULA SEGUNDA deste CONTRATO. 

r 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Além das demais obrigações previstas neste 
CONVÊNIO, compete à FJMONTELLO: 

a. Apoiar a execução das atividades administrativas e financeiras necessárias 
à execução do Projeto, previstas na CLÁUSULA SEGUNDA; . 
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b. Administrar os recursos financeiros destinados à execução do Projeto, 
aplicando-os conforme o Cronograma de Desembolso Financeiro, no 
ANEXO I do presente CONVÊNIO; 

c. Manter registros contábeis e de controle financeiro, especificamente 
relacionado com os recursos destinados à execução do Projeto; 

d. Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista e 
previdenciária, decorrentes das contratações de pessoal que realizar para a 
execução do Projeto, com a finalidade de zelar pelo cumprimento das 
normas de segurança e saúde do trabalho; 

e. Responsabilizar-se subsidiariamente com terceiros, sempre que os 
contratar para a execução de qualquer etapa dos trabalhos que seja objeto 
deste CONVÊNIO; 

f. Emitir notas fiscais/faturas dos serviços prestados na consecução do objeto 
deste CONVÊNIO; 

g. Prestar, sempre que solicitada, quaisquer informações ou esclarecimentos 
a respeito das atividades administrativas e financeiras referentes a este 
CONVÊNIO; 

h. Realizar licitações para a contração de obras, compras e serviços que 
porventura se fizer necessário, observadas as disposições da legislação 
federal sobre a matéria e, em especial, as disposições do Decreto n° 8.241, 
de 21 de maio de 2014; 

i. Apresentar ao IFMA, no prazo de 30 (trinta) dias, a prestação de contas 
referente à aplicação dos recursos destinados ao custeio do Projeto, na 
forma prevista nos §§ 1- e 22 do art. 11 do Decreto n° 7.423/10; 

j . Reconhecer que à FAPCEN é conferido o direito de acompanhar e 
supervisionar o desenvolvimento do Projeto descrito no ANEXO I deste 
CONVÊNIO, com o objetivo de verificar a metodologia utilizada. Caso 
seja constatado qualquer tipo de conflito entre as atividades de execução e 
o conteúdo do referido ANEXO I, a FAPCEN terá a prerrogativa de 
cientificar ao IFMA e a FJMONTELLO de tais impropriedades; 

k. Informar a FAPCEN, sempre que solicitada, acerca do andamento das 
atividades de execução do projeto. 

1. Manter arquivados, em pasta específica, os originais dos comprovantes das 
despesas (notas fiscais, faturas, recibos e outros comprovantes) pelo prazo 
de 5 (cinco) anos, contados a partir da data de aprovação, por parte do 
IFMA, das contas do referido Projeto; 

m. Designar, formalmente, um funcionário responsável pela apresentação das 
Prestações de Contas e dos Relatórios de Atividades na forma da Cláusula 
Sexta. 

n. Apresentar à FAPCEN, sempre que solicitado, o comprovante do 
recolhimento dos impostos, encargos sociais e trabalhistas, quando 
exigíveis, considerando as isenções legais. 

o. Devolver à FAPCEN, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, contados a 
partir da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção deste CONVÊNIO, 
eventual saldo financeiro da execução do Projeto. r\ 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 
Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação 
Av. Colares Moreira, n° 477 - Renascença - São Luís-MA - CEP 6S07S441 
Fone: (98) 3215.1794 - prpgi@ifma.edu.br 

mailto:prpgi@ifma.edu.br


• • INSTITUTO FEDERAL 
• • • DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
• • Maranhão 

PARÁGRAFO QUARTO: Na apreciação da prestação de contas não serão 
aceitos: 

a. Documentos que apresentem emendas ou rasuras que prejudiquem a 
clareza de seu conteúdo; 

b. Comprovantes originais de despesa que se apresentem em condições de 
difícil leitura, a menos que sejam acompanhados de justificativa; 

c. Comprovantes de despesa emitidos fora do prazo de vigência do 
CONVÊNIO. 

CLÁUSULA NONA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA. DAS ALTERAÇÕES E 
DA PRORROGAÇÃO 
O presente CONVÊNIO terá vigência de 8 meses, a contar da data de sua 
publicação no Diário Oficial da União - D.O.U., constituindo-se uma 
responsabilidade do IFMA, podendo ser alterado ou prorrogado mediante 
Termos Aditivos, na forma do inciso VII, art. 10 do Decreto n° 8.240/2014, 
limitado ao prazo máximo de 60 meses, na forma do inciso II, art. 57 c/c o art. 
116, ambos da Lei n° 8.666/1.993. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 
Este CONVÊNIO poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses: 

I. Resolução por inexecução contratual da FJMONTELLO, tipificada pela 
infração de suas obrigações. 

II. Ausência de execução do objeto pactuado por parte da FJMONTELLO, 
quando esta incorrer em dolo ou culpa. 

III. Utilização dos recursos repassados pela FAPCEN em finalidade diversa da 
estabelecida neste CONVÊNIO. 

IV. Ausência de apresentação, nos prazos exigidos pela FAPCEN, das 
prestações de contas e dos Relatórios de Execução do Projeto. 

V. Não cumprimento das obrigações contratuais pela FAPCEN. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Nas hipóteses previstas nesta Cláusula Décima, a 
FJMONTELLO, quando incorrer em dolo ou culpa, poderá arcar com multa no 
percentual de 1% (um por cento) até o limite de 5 % (cinco por vento) do valor 
do CONVÊNIO, sem prejuízo de arcar com eventuais perdas e danos que ato de 
sua responsabilidade vier a provocar à FAPCEN. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Além dos motivos acima elencados, este 
CONVÊNIO poderá ser rescindido imediatamente e de pleno direito, nos casos 
de: 
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I. Denúncia unilateral imotivada por qualquer das Partes, com 30 (trinta) 
dias de antecedência, sem quaisquer ônus as Partes; 

II. Distraio consensual entre as Partes, com as respectivas quitações 
decorrentes deste ato. 

III. Falência decretada, pedido de recuperação judicial ou extrajudicial 
concedido, dissolução, liquidação judicial ou extrajudicial de qualquer 
uma das Partes; 

IV. Comprovação de fatos ou circunstâncias que desabonem a idoneidade de 
qualquer uma das 

V. Partes ou comprometam a sua capacidade econômica, financeira ou 
técnica; 

VI. Qualquer decisão de autoridade competente, que torne a execução do 
objeto deste CONVÊNIO impossível ou a sua continuidade impraticável; 

VII. Desempenho inadequado e/ou insatisfatório da FJMONTELLO no 
cumprimento de suas responsabilidades. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Após a rescisão, em havendo pendência, as partes 
definirão através de Termo de encerramento, as responsabilidades relativas à 
conclusão ou extinção de cada um dos trabalhos e todas as demais pendências, 
respeitadas as atividades em curso. 

PARÁGRAFO QUARTO: O término do CONVÊNIO não liberará quaisquer 
das partes aos pagamentos e obrigações ainda devidas à outra parte nos termos 
deste instrumento, sendo que as responsabilidades aqui pactuadas vigorarão até a 
ocorrência da plena satisfação de todo e qualquer crédito ou obrigação 
porventura pendente por ocasião do término ou da expiração deste CONVÊNIO. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO DIREITO DE PROPRIEDADE 
INTELECTUAL E/OU INDUSTRIAL 
As possíveis patentes, softwares ou direitos autorais que resultarem da execução 
deste CONVÊNIO, serão, em proporções iguais a 50% (cinqüenta por cento), 
propriedade comum do IFMA e da FAPCEN. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A FAPCEN terá prioridade na exploração 
econômica dos resultados e metodologias e em eventuais inovações tecnológicas 
que possam advir no presente CONVÊNIO. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: As condições para exploração das patentes, 
softwares ou direito autorais, serão objeto de instrumento próprio a ser 
oportunamente firmado entre os partícipes. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO: O encaminhamento junto aos órgãos competentes 
para a devida proteção dos resultados obtidos na execução deste CONVÊNIO 
será efetuado, sempre, com a anuência do IFMA e da FAPCEN. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CONFIDENCIALIDADE 
As partes se comprometem a manter sigilo sobre as informações tecnológicas que 
venham a tomar conhecimento no decurso do Projeto, não podendo sem 
consentimento expresso de uma ou de outra parte transmiti-las a terceiros. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ACOMPANHAMENTO DO 
PROJETO E PRESTAÇÕES DE CONTAS 
A FJMONTELLO deverá enviar à FAPCEN, sempre que por esta solicitado, 
no prazo de até 15 (quinze) dias, relatórios de acompanhamento das atividades e 
gastos previstos neste projeto, de acordo com o cronograma efetivo de execução 
constante do Plano de Trabalho. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A FAPCEN reserva-se o direito de, a qualquer 
tempo, realizar auditorias "in loco", sobre a aplicação dos valores repassados à 
FJMONTELLO por meio deste CONVÊNIO. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: As prestações de contas deverão ser apresentadas 
pela FJMONTELLO à FAPCEN, ao término da vigência do projeto, conforme 
os prazos estabelecidos neste instrumento, nos termos da legislação que rege o 
presente CONVÊNIO, sendo compostas pela documentação específica a seguir 
relacionada: 

I. Relatório da execução física e financeira efetivamente realizada no 
período; 

II. Demonstrativo da execução da receita e despesa evidenciando os recursos 
recebidos a título de transferência; 

III. Relação de pagamentos efetuados, identificando o fato gerador da despesa, 
seu valor e o número da respectiva nota fiscal ou documento similar; 

IV. Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos deste 
CONVÊNIO identificando o fato gerador da despesa, seu valor e o 
número da respectiva nota fiscal ou documento similar; 

V. Extrato da conta bancária do período abrangido pela prestação de contas e, 
quando for o caso, extrato das contas de aplicações financeiras, 
acompanhados da respectiva conciliação bancária pertinente aos recursos 
deste CONVÊNIO. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO: A quitação do presente CONVÊNIO somente se 
dará quando da aprovação, por parte da FAPCEN, da Prestação de Contas Final, 
nos seus aspectos técnicos, financeiros e finalísticos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO COMPROMISSO 
ANTICORRUPCÃO 
As PARTES por seus representantes se obrigam a cumprir, e fazer cumprir, as 
normas, regras e procedimentos administrativos destinados a regulamentar a 
contratação direta ou indireta com a administração pública, se comprometendo 
em inibir, combater e, por todos os meios razoáveis, evitar a prática de Infrações, 
por seus representantes legais, funcionários e prepostos, bem como reprimir 
comportamentos similares, observando fielmente a disciplina contida na Lei n° 
12.846/13, regulada pelo Decreto n° 8.420/15. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A convenção de vontade reduzida na presente 
cláusula é aplicável aos representantes das PARTES, coligadas ou controladas, 
seus prepostos, subcontratados, e todos os agentes públicos que direta ou 
indiretamente estejam vinculados a atividades das PARTES. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: As PARTES se comprometem a difundirem as 
obrigações assumidas no caput a todos os seus funcionários, prepostos e ou 
colaboradores que venham, direta ou indiretamente, atuar na execução do objeto 
deste instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES 
Quaisquer alterações das condições estabelecidas neste CONVÊNIO somente 
poderão ocorrer mediante a celebração de Termo Aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA DIVULGAÇÃO 
As Partícipes concordam em submeter, com antecedência, por escrito à 
aprovação da outra participante, qualquer matéria decorrente da execução do 
objeto deste CONVÊNIO a ser eventualmente divulgada através de publicações, 
relatórios, congressos, propaganda e outros, resguardada as características de 
confidencialidade mencionadas neste instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: Este CONVÊNIO contém o acordo e 
entendimento integral a respeito do objeto deste Instrumento entre as Partes e 
substitui especificamente qualquer entendimento prévio das Partes sobre o objeto 
deste CONVÊNIO. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Este CONVÊNIO obriga as Partes e os seus 
sucessores, a qualquer título, sendo as Partes responsáveis pelos atos e omissões 
de seus respectivos funcionários, administradores ou gerentes, prestadores de 
serviços, contratados ou prepostos, sob qualquer denominação. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Eventual alteração nas cláusulas do presente 
CONVÊNIO somente terá validade ou efeito se efetuado mediante acordo mútuo 
das Partes, através de documento assinado por seus representantes legalmente 
constituídos e com a menção expressa de tratar-se de alteração introduzida a este 
instrumento. 

PARÁGRAFO QUARTO: A omissão ou tolerância das partes em exigir o 
estrito cumprimento de quaisquer termos ou condições deste CONVÊNIO, ou em 
exercer direitos dele decorrentes, não constituirá renúncia a tais direitos, podendo 
as partes exercê-los a qualquer tempo. 

PARÁGRAFO QUINTO: Na hipótese de qualquer dispositivo do presente 
CONVÊNIO vir a ser declarado inválido ou inexequível por decisão judicial ou 
de autoridade administrativa, os demais permanecerão em vigor, salvo se for 
afetado o objeto contratual, caso em que o presente CONVÊNIO será rescindido 
de imediato. 

PARÁGRAFO SEXTO: Nada neste CONVÊNIO será interpretado como 
criando ou constituindo qualquer espécie de vínculo societário, associativo, de 
representação entre à FAPCEN, ao IFMA e à FJMONTELLO, sendo estas as 
únicas responsáveis em todos os aspectos, por seus negócios, atividades e 
obrigações de qualquer natureza, inclusive civis, comerciais, trabalhistas, 
tributárias e previdenciárias, não havendo, também, qualquer espécie de vínculo 
empregatício entre seus respectivos funcionários. 

Fica eleito o foro da Justiça da Comarca de São Luís, Estado do Maranhão, como 
competente para dirimir todas as questões decorrentes deste Acordo de Parceria, 
com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 1) 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO 
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E, por estarem assim justos e contratadas, as partes firmam o presente 
CONVÊNIO em 03 (três) vias de teor e forma idênticos, para que se produza os 
seus legais efeitos, na presença das testemunhas abaixo. 

São Luís, 22 de outubro de 2019. 
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ANEXO I 
PLANO DE TRABALHO 

1 - DADOS CADASTRAIS 
PLANO DE TRABALHO 

Orgão/Entidade proponente: FUNDAÇÃO JOSUÉ MONTELLO 
CNPJ n° 01.441.372/0001-16 
Endereço: Travessa Currupira, n°42, Bairro: Centro 
Cidade: São Luís UF: MA CEP: 65020-560 
DDD/Telefone: (98) 2107-7101 EA.: Privada 
Conta corrente: Banco: Agência: Praça de Pagamento: 

São Luís 

Representante Legal: Maria de Jesus Jorge Torres 
Cargo: Diretora Presidente 
Função: Presidente 
Matrícula: 
C.P.F.: 134.629.463-15 
Endereço: 
CEP: 
Processo n°: 

2 - SEGUNDO PARTICIPE 
Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 
Natureza Jurídica. Autarquia 
CNPJn.0: 10.735.145/0001-94 
Endereço: Av. Colares Moreira, N. 477, Renascença 
Cidade: São Luís UF: MA CEP: 
Representante legal: Francisco Roberto Brandão Ferreira 
Cargo: Reitor 
Ato de Nomeação: Decreto presidencial de 02 de setembro de 2016 (DOU: 05/09/2016) 
C.P.F./ M.F.: 253.321.473-68 / 271709 

3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO 
TÍTULO DO PROJETO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
A importância socioeconômica do Agrobalsas para 
o estado do Maranhão 

• 

INÍCIO 
Publicação no 

DOU 
TÉRMINO 

S meses 
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
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O projeto de pesquisa visa quantificar a geração de impostos estaduais e municipais do Agrobalsas e 
seus efeitos sobre o desenvolvimento socioeconômico do estado. Neste contexto serão realizadas as 
seguintes atividades: 

• Quantificação dos impostos gerados pelo agronegócio no Maranhão; 
• Determinação dos impostos municipais e estaduais gerados pelo Agrobalsas; 
• Compreensão da tributação estadual e municipal, visando incidência e aspectos 

operacionais; 
• Apontamento de peculiaridades tributárias; 
• Construção do perfil dos expositores e seus parceiros, inclusive do faturamento no 

Agrobalsas de 2020. 
O projeto será executado entre outubro de 2019 e maio de 2020. Inicialmente, serão levantados os 
impostos estaduais no banco de dados da SEFAZ, com foco no ICMS de insumos agropecuários, 
além do IPVA de veículos automotores. O Imposto sobre Serviços (ISS) será quantificado através de 
informações da Secretaria Municipal da Fazenda de Balsas e comparado com informações das 
empresas pagadoras no município. A fim de conceituar o funcionamento dos impostos, será efetuada 
pesquisa bibliográfica na legislação e entrevistas abertas com funcionários da SEFAZ, do DETRAN 
e da Secretaria Municipal da Fazenda de Balsas. 
Em 2020, haverá participação no Agrobalsas para traçar o perfil dos expositores com o intuito de 
confirmar dados da pesquisa de impostos levantados anteriormente. 
As informações serão obtidas na SEFAZ e no DETRAN em São Luís e na Secretaria Municipal da 
Fazenda, empresas e FAPCEN em Balsas. Além das atividades presenciais, posteriormente às 
visitas, será feito contato via celular e whatsapp com os responsáveis a fim de esclarecer possíveis 
dúvidas durante a pesquisa. Como corte temporal, pretende-se utilizar dados desde 2014, divididos 
por município, período, classificação por produtos e serviços e tipo de imposto. Será necessário o 
levantamento completo do período para a quantificação dos efeitos do Agrobalsas. 
Em seguida os dados serão tabulados, processados e transformados em gráficos para posterior 
interpretação. 
JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO 
O IFMA, por meio do projeto estratégico Fábrica de Inovação, realiza projetos de Cooperação com 
a iniciativa privada com uso de metodologias inovadoras e aptas para promover o desenvolvimento 
socioeconômico do Estado do Maranhão. Essas ações vão de encontro ao disposto no Decreto de 
regulamentação n° 9.283/2018, que trata do desenvolvimento dos projetos de inovação tecnológica 

Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o estado do Maranhão 
possui uma área de 329.642 Km2 com sete milhões de habitantes e seu Produto Interno Bruto 
totalizou R$ 85 bilhões em 2016 (IBGE, 2019a; 2019b)1. 
A mesorregião Norte Maranhense, que inclui a capital, São Luís, e a mesorregião Oeste Maranhense, 
com a segunda maior cidade do estado, Imperatriz, correspondem por quase 70% do Valor 
Adicionado Bruto (VAB). Estas duas mesorregiões, também, concentram quase 80% do VAB da 
indústria. Em contrapartida, as restantes três mesorregiões, Centro, Leste e Sul Maranhense, são 
responsáveis por mais de 50% do VAB da agropecuária. Destas, destaca-se a mesorregião Sul 
Maranhense, cujo VAB da agropecuária sozinho alcança 25% (IBGE, 2019b). 
Em soma são 19 municípios que compõem a mesorregião Sul Maranhense: Alto Parnaíba, Balsas, 
Benedito Leite, Campestre do Maranhão, Carolina, Estreito, Feira Nova do Maranhão, Fortaleza dos 
Nogueiras, Loreto, Nova Colinas, Porto Franco, Riachão, Sambaíba, São Domingos do Azeitão, São 
Feliz de Balsas, São João do Paraíso, São Pedro dos Crentes, São Raimundo das Mangabeiras e 
Tasso Fragoso. No ano de 2017, a mesorregião Sul Maranhense foi responsável por 100% da 
produção estadual de algodão e sorgo, 75% de soja e milho e 30% de cana-de-açúcar e feijão, 
resultado de uma agricultura intensiva em tecnologia e de mais elevada produtividade (Dõmer, 2017; 
IBGE. 2019c). Apesar de sua concentração na produção agrícola, a mesorregião Sul corresponde 

1 Os últimos dados disponíveis para a população são de 2018, para o PIB de 2016 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 
Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação 
Av. Colares Moreira, n° 477 - Renascença - Sao Luís-MA - CEP 65075-441 
Fone: (98) 3215.1794 - prpgi@ifma.edu.br 

mailto:prpgi@ifma.edu.br


INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
Maranhão 

ainda por aproximadamente 15% do rebanho bovino no estado, o que completa sua vocação como 
centro produtivo agropecuário do Maranhão (IBGE, 2019d). 
Entre os 19 municípios da mesorregião Sul Maranhense, destaca-se Balsas, com aproximadamente 
95 mil habitantes (IBGE, 2019b). Desde 2008, é o município com o terceiro maior PIB do estado, 
apenas atrás de São Luís e Imperatriz (IBGE, 2019a). 
O setor agropecuário participa com aproximadamente 30% do VAB total gerado pelo município de 
Balsas, número muito acima da média, o que enfatiza a importância do ramo para a economia da 
cidade. A indústria participa com apenas 10%, enquanto que os serviços correspondem por mais de 
60% do VAB total, evidenciando que as atividades de apoio ao agronegócio, além de geração de 
demais serviços, possuem relevância acima da média para toda a região (IBGE, 2019a). 
Segundo Sousa (2015), a cidade é o principal núcleo urbano e exerce expressiva função 
socioeconômica na mesorregião Sul Maranhense. Conforme o mesmo autor, este dinamismo tem sua 
origem no desenvolvimento das atividades agrícolas modernas, principalmente, da produção de 
grãos (soja), mas também da agropecuária, que resultaram em crescimento populacional e 
econômico extraordinário desde então. Posteriormente, com o fortalecimento do setor agropecuário, 
a cidade de Balsas assumiu a função de polo de serviços de apoio ao agronegócio. Esta não abrangeu 
somente o fornecimento de in sumos (fertilizantes, máquinas e equipamentos, defensivos agrícolas, 
etc), mas também de todos os tipos de serviços ligados a estas atividades, como consultorias, 
logística, controle de qualidade, financiamento, entre outras, além de impulsionar demais atuações 
terciárias (SOUSA, 2015; DÔRNER, 2017). Dutra e Arend (2015, p. 37) denominam Balsas de 
"cidade do agronegócio", Cunha (2015, p. 198) de "polo regional do agronegócio", e de "um 
verdadeiro complexo produtivo com efeitos multiplicadores de atividades de agricultura, indústria 
comércio e serviços". 
Mas Balsas não é somente um polo regional para a região Sul Maranhense. Além de servir de polo 
regional de agronegócio para 19 municípios da mesorregião Sul Maranhense, também alcança 16 
municípios na mesorregião Sudoeste Piauiense2 e oito municípios na mesorregião Jalapão3, no 
Tocantins (IBGE, 2019a; 2019b), com uma população total de 514.687. Como o agronegócio nestas 
mesorregiões é responsável pela maior parte de fornecimento de fertilizantes, também existe estreita 
relação com o polo de produção de fertilizantes no Porto do Itaqui, em São Luís (Dõmer, 2017). 
Segundo o novo Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE) para o período de 2020 
a 2023, apresentado em maio deste ano em Recife a todos os governadores da abrangência da 
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), e, posteriormente aprovado pelos 
seus integrantes, o novo foco para acelerar o desenvolvimento é o fortalecimento dos municípios-
polos das regiões geográficas intermediárias, que já contam com estrutura, porte e rede de influência 
sobre a região. Será priorizado o fortalecimento dos sistemas inovadores e produtivos locais, e seus 
efeitos de interiorização do desenvolvimento. Entre eles, há também os pólos de agronegócio, 
vinculados à exportação, mas também em outras áreas. Fator fundamental para ser polo 
intermediário é a conectividade, ou seja, sua capacidade de articulação e de fazer parte de uma rede 
urbana interligada. Em relação ao Cerrado, esta dinâmica ocorre pela intensificação da 
transformação do espaço pelos empreendimentos do agronegócio de exportação, que são os 
responsáveis pelos principais fluxos econômicos e demográficos da região (SUDENE, 2019, p. 108-
112). Além das atividades econômicas já existentes, Balsas conta com o Agrobalsas, feira de 
agronegócio, que costuma ocorrer em maio de cada ano. Segundo Souza (2018), estes eventos 
possuem elevada capacidade de fortalecer tanto laços entre a cidade polo e respectiva região rural, 
como também entre cidade polo e outros centros urbanos. 
As maiores feiras do agronegócio brasileiro ocorrem nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O 
Norte e o Nordeste, apesar de sua crescente importância na produção agrícola, especificamente, na 
produção de grãos no MAPITOBA (Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia), que hoje corresponde por 
aproximadamente 15% da produção nacional, ainda possuem menos destaque a nível nacional, 
porém, com forte tendência de crescimento. 

2 Alvorada do Gurguéia, Antônio Almeida, Baixa Grande do Ribeiro, Bom Jesus, Corrente, Currais, Gilbués. 
Landri Sales, Monte Alegre do Piauí, Palmeira do Piauí, Redenção do Gurguéia, Ribeiro Gonçalves, Santa 
Filomena, Sebastião Leal e Uruçuí. 

3 Barra do Ouro, Campos Lindos, Centenário, Figueirópolis, Goiatins, Lagoa do Tocantins, Lizarda e Mateiros 
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A feira mais importante do agronegócio na região, a Agrotins, acontece em Palmas, Tocantins. Na 
edição de 2019, o evento gerou um volume comercializado de R$ 2,5 bilhões (TOCANTINS, 2019). 
O segundo evento mais importante do segmento, a Bahia Farm Show, sediada em Luís Eduardo 
Magalhães, no estado da Bahia, movimentou aproximadamente R$ 1,9 bilhão em negócios (Isto é 
dinheiro, 2019). Em terceiro lugar, segue o Agrobalsas, que, segundo seus organizadores, gerou um 
volume de negócios de R$ 1,1 bilhão na edição de 2019 (FAPCEN, 2019). Estas três feiras do 
agronegócio são os principais eventos da região e, além de gerarem efeitos multiplicadores em seus 
respectivos estados, possuem também grande influência sobre o MAPITOBA, hoje composto por 337 
municípios e 73 milhões de hectares de terra, justificando sua função como cidades pólos (SOUZA, 
2018). 
Segundo Elias (2003) e Santos (2009), estas feiras especializadas do agronegócio são ferramentas 
fundamentais para a difusão de produtos e serviços inovadores que atendem à agricultura de mais 
elevado nível técnico-científico, além de representarem lugares de encontro dos participantes das 
principais cadeias produtivas, de troca de experiências e informações e, finalmente, servirem de 
balcão de negócios. Os mesmos autores afirmam que, além de promoverem o segmento do 
agronegócio, impulsionam demais atividades do setor terciário. 
A Fundação de Apoio à Pesquisa do Corredor de Exportação Norte (FAPCEN), em conjunto com a 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e agentes produtivos, vem 
desenvolvendo tecnologia do mais alto nível, que resultou na criação de dezenas de cultivares 
adaptadas às condições naturais da mesorregião Sul Maranhense (CUNHA, 2015). E é a FAPCEN, 
que vem promovendo a feira tecnológica mais importante do estado do Maranhão, o Agrobalsas, à 
procura de uma maior interação dos agentes econômicos do MAPITOBA e impulsionando o 
desenvolvimento socioeconômico da região. 
O agronegócio da região é caracterizado como a força motriz do desenvolvimento socioeconômico e, 
segundo Dõrner (2019), somente em 2017, gerou impostos na ordem de R$ 100 milhões para os 
cofres do estado do Maranhão. Diante deste cenário, surge a necessidade de um levantamento 
científico dos impostos gerados durante e devido ao Agrobalsas, com o intuito de mensurar sua 
importância socioeconômica, em especial, no que tange à geração de impostos, para o 
desenvolvimento da região. Parte-se da hipótese de que o Agrobalsas é o evento catalisador de 
negócios e, consequentemente de impostos, pelo segmento, já que inovações tecnológicas costumam 
ser apresentadas durante a feira e que a troca de informações e experiências entre agentes de venda e 
de compra constitui processo chave para a decisão de qualquer transação. Neste sentido, o 
Agrobalsas está perfeitamente inserido no novo Plano de Desenvolvimento Regional do Nordeste, 
pois, contribui significativamente para que Balsas exerça a função de cidade polo com grande 
impacto sobre toda a região. Neste sentido, após o levantamento dos impostos gerados pelo 
Agrobalsas, surge também a necessidade de traçar o perfil dos expositores e de seus parceiros 
durante o evento, para completar os impactos do evento sobre o desenvolvimento socioeconômico da 
Região. 
O presente trabalho fundamenta-se na Teoria das Localidades Centrais de Walter Christaller (2009), 
posteriormente adaptado à realidade brasileira por Corrêa (1989). 
Conforme Christaller (2009), a distribuição de bens e serviços entre as cidades ocorre de forma 
distinta. Existem graus variados de importância dos núcleos urbanos, que dependem de seus 
tamanhos. Enquanto núcleos pequenos são responsáveis pela distribuição de bens e serviços básicos, 
na medida em que aumenta a complexidade dos mesmos, cresce também o tamanho dos núcleos 
urbanos e sua centralidade. A centralidade de um núcleo é medida pelo seu grau de importância com 
base em suas funções centrais. Quanto maior o número de funções, maior é a sua região de 
influência e maior a população externa atendida por esta localidade e, consequentemente, maior a 
sua centralidade. O resultado é a seguinte hierarquização entre os centros e suas centralidades (em 
escala decrescente): metrópole regional, capital regional, centro sub-regional, centro de zona e centro 
local. 
Posteriormente, Conte (2014) acrescentou que, devido à dinâmica do crescimento dos núcleos 
urbanos brasileiros a partir de 1950, estes começavam formar redes de localidades centrais e 
estruturas territoriais. Segundo o mesmo autor, o desenvolvimento acelerado do capitalismo levou a 
uma centralização do capital ligado ao comércio e aos serviços. Esta centralização costuma ocorrer 
através de empresas constituídas em redes ou atuantes em cadeias produtivas, com foco nos centros 
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urbanos de maior centralidade. Este movimento vem causando diminuição da importância relativa de 
localidades de menor centralidade (CORRÊA, 1982, p. 63). 
Diante deste cenário, Balsas vem assumindo cada vez mais funções centrais de produtos e serviços e 
fortalecendo seus laços de ligação com outros centros urbanos, resultando em uma rede urbana de 
crescente solidez. 
A arrecadação de impostos pelo Estado serve para o custeio da própria estrutura mas também para a 
intervenção na economia em forma de desenvolvimento. Neste sentido, a função de impostos pode 
ser dividida entre fiscal, extrafiscal e parafiscal. A função fiscal é exatamente a absorção de recursos 
gerados pela sociedade para o custeio da máquina pública. Em relação á função parafiscal, esta serve 
para a manutenção de atividades que originalmente não seriam próprias do estado. No que tange á 
função extrafiscal, esta se refere à arrecadação de recursos para intervenção na economia, seja para 
estimular certos comportamentos ou inibir outros (SILVA, 2007). O mesmo autor afirma que a 
função extrafiscal representa um interessante mecanismo para promover o desenvolvimento social e 
econômico. 
Diante do exposto, Balsas representa um lugar central que concentra uma ampla gama de produtos e 
serviços oferecidos para a região e o Agrobalsas assume a função de elemento catalisador para 
fortalecer esta função. Os impostos gerados pelas atividades comerciais de Balsas e, especificamente 
pelo Agrobalsas, significam consideráveis recursos para os cofres públicos, possibilitando 
mvestimentos públicos para acelerar o desenvolvimento econômico e social do estado. 

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE) 
Desembolso dos recursos (FAPCEN-FJM) 

Bolsa Mês Bolsa 1 2 3 4 5 6 7 8 Total Docente Stefan 
Hubertus 
Dõrner 

4.100,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.350,00 14.450,00 

Ressarcimento 
Despesas 
IFMA 

850,00 850,00 

Despesas 
Operacionais 
FJMONTELLO 

1.700,00 1.700,00 

TOTAL: 6.650,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.350,00 17.000,00 

Meses 
Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 

01 Levantamento e processamento de dados (ICMS, IPVA) 
da SEFAZ-MA. X X X X X X 

02 Tabulação de dados da SEFAZ X X X X X X 
03 Interpretação de dados da SEFAZ. X X X X X X 
04 Levantamento e processamento de dados (ISS) da 

Prefeitura de Balsas. X X X X X X 
05 Tabulação de dados da Prefeitura de Balsas. X X X X X X 
06 Interpretação de dados da Prefeitura de Balsas. X X X X X X 
07 Entrevistas com o setor hoteleiro e gastronômico de 

Balsas X X X X 
08 Confirmação de dados e rechecagem com todos os 

responsáveis. X X X X X X X X 
09 Sistemática da Tributação. X X X X X X X X 
10 Pesquisa do perfil e do faturamento dos expositores e 

seus parceiros no Agrobalsas. X X 
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11 Relatório Executivo sobre os impostos. X X 
12 Relatório Executivo sobre o perfil e o faturamento do 

Agrobalsas. X 

5. EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS 
Professores Lotação 
Pro£ Dr. Stefan Hubertus Dõrner 
(Coordenador e Pesquisador principal) 
SIAPE: 1825472 
CPF: 561.674.313-53 
Endereço: Rua F, S/N; Condomínio Village de La Touche, Bloco 2, Apto. 
304- Cohaserma; CEP: 65072-135 São Luís - MA. 
Fone: (98) 99619-8438 
Banco: Banco do Brasil / Ag.: 5784-3 / CC: 11537-1 

DEPE/MAR 

Recursos materiais: IFMA disponibilizará uma sala da Fábrica de Inovação no Campus Monte 
Castelo, contendo 2 iMacs para desenvolvimento do projeto, com valor aproximado de R$ 40.000,00 

Recursos humanos: 1 pesquisador e 1 discente do Curso Superior do Campus São Luís - Maracanã. 

6. PLANO DE APLICAÇÃO (R$) 
Natureza da Despesa Concedente (R$) Total (R$) Concedente 

Rubrica Especificação R$ 14.450,00 R$ 14.450,00 FAPCEN 
Bolsa - docente 

R$ 14.450,00 R$ 14.450,00 FAPCEN 
Bolsa - discente R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 IFMA Ressarcimento de despesas 
para a Interveniente 
Anuente(IFMA)-5% 

R$ 850,00 R$ 850,00 FAPCEN 

Taxa administrativa do 
projeto (FJMONTELLO) -
10% 

R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 FAPCEN 

TOTAL GERAL FAPCEN R$ 17.000,00 R$ 17.000,00 FAPCEN 

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
Desembolso dos recursos (FAPCEN-FJM) 

Bolsa Mês Bolsa 1 2 3 4 5 6 7 8 Total Docente Stefan 
Hubertus 
Dõrner 

4.100,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.350,00 14.450,00 

Ressarcimento 
Despesas IFMA 

850,00 850,00 

Despesas 
Operacionais 
FJMONTELLO 

1.700,00 1.700,00 

TOTAL: 6.650,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.350,00 17.000,00 
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Desembolso dos recursos (FJM-IFMA) 
Bolsa Mês Bolsa 1 2 3 4 5 6 7 8 Total Ressarcimento 
Despesas 
IFMA 

850,00 850,00 

TOTAL: 850,00 

8. DISCRIMINAÇÃO DAS DESESAS 
a) Bolsas 
Bolsa Mês Bolsa 1 2 3 4 5 6 7 8 Total Docente 
Stefan 
Hubertus 
Dõmer 

4.100,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.350,00 17.000.00 

Discente 
Curso 
Superior 
IFMA 

400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 3.200,00 

TOTAL: 20.200,00 

9. DECLARAÇÃO (FJMONTELLO) 

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao IFMA, para 
os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência 
com o Tesouro Nacional ou qualquer Órgão da Administração Pública Federal, que impeça a 
transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma 
deste Plano de Trabalho. A / \ 

São Luís - MA, 

Data 

Maria de Jesus Jor |e Torres 
Convenente FJMONTELLO 

10. APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE (FAPCEN) 

Aprovado. 
Balsas - MA, G SELA REGINA INTROVINI 

' uperintendente da FAPCEN 
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Data 

11. ANUÊNCIA PELA INTERVENIENTE ANUENTE (IFMA) 

Anuído. 
São Luís - MA, Francisco Roberto Brandão Ferreira 

Reitor do IFMA 

Data 
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M I N I S T É R I O DA E D U C A Ç Ã O 

S E C R E T A R I A DE E D U C A Ç Ã O P R O F I S S I O N A L E T E C N O L Ó G I C A 

I N S T I T U T O F E D E R A L DE E D U C A Ç Ã O , C I Ê N C I A E T E C N O L O G I A D O M A R A N H Ã O 

R E I T O R I A 

OFÍCIO NS 95/2019 - PRPGI/REITORIA/IFMA 11 DE DEZEMBRO DE 2019 

À Fundação Josué Montello 
Maria de Jesus Jorge Torres - Presidente 
Travessa Currupira, n° 42 - Centro 
Nesta 

Assunto: Encaminha Convênio e Extrato de Publicação no DOU. 

Senhora Presidente, 

Ao cumprimenta-la, encaminhamos, 01 (uma) via de Termo de Convênio celebrado entre o Instituto Federal do Maranhão, 
a Fundação Josué Montello e a Fundação de Apoio à Pesquisa do Corredor de Exportação Norte, bem como Extrato do Convênio 
publicado no Diário Oficial da União. 

Atenciosamente, 

(assinado eletronicamente) 

Prof. Dr. Daniel Lima Gomes Júnior 
Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduaçâoe Inovação em Exercício 

Documento assinado eletronicamente por: 
• DANIEL LIMA GOMES JÚNIOR - DIRETOR - CD4 - DEINOV-PRPGI, em 11 /12/2019 16:40:40. 

Este documento foi emitido pelo SUAP em 11/12/2019. Para comprovar sua autenticidade, laça a leitura do QRCode ao lado ou acesse 
https://suap.ifma.edu.br/autenlicar-documento/ e forneça os dados abaixo: 

Código Verificador: 62937 
Código de Autenticação: 1de4a<c1cf 
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