
BRASIL/ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

O Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República dos Estados 
Unidos da América firmaram em Brasília, em 31 de março de 1998, um Ajuste Complementar ao 
Acordo Relativo à Cooperação em Ciência e Tecnologia, assinado em Brasília, em 6 de fevereiro 
de 1984, Emendado e Prorrogado. 

O Ajuste em apreço tem o seguinte teor- 

Ajuste Complementar entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados 
Umdos da América ao Acordo Relativo à Cooperação em Ciência e Tecnologia entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América, assinado em 

Brasília, em 6 de Fevereiro de 1984, Emendado e Prorrogado 

O Governo da República Federativa do Brasil 
e - 
O Governo dos Estados Unidos da Aménca 
(doravante denominados "Partes"}, 

Considerando: 
Que o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da 

América assinaram o Acordo Relativo à Cooperação em Ciência e Tecnologia, em 06 de fevereiro de 
1984, revalidado pelo Protocolo para Emenda e Prorrogação de 21 de março de 1994, (doravante 
denominado "Acordo"); - - - 

Que a cooperação entre as Partes nos campos do meio ambiente e recursos naturais; entre 
outros, pode ser empreendida de conformidade com os Artigos l e li do Acordo; 

Que o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal (MMA), é 
responsàvel pelo planejamento, coordenação e supervisão da política ambiental brasileira, que o 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) é a instituição federal 
encarregada de implementar a política ambiental brasileira; e que o Serviço Florestal (FS) do 
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos da América é -responsável pelo planejamento, 
coordenação e execução da política florestal dos Estados Unidos da América, 

Ajustam o seguinte: 

Artigo 1 
Órgãos Executores 

Os Órgãos Executores do presente Ajuste Complementar são, do lado da República 
Federativa do Brasil, o IBAMA, e, do lado dos Estados Unidos da América, o Serviço Florestal 

Artigo li 
Objetivo Geral 

De conformidade com as leis e os regulamentos de seus respectivos países, as Partes 
cooperarão em programas de coordenação de mútuo interesse relativos a florestas, por meio do 
intercâmbio de informação e pessoal. · 

Artigo 111 
Obrigações Básicas 

As Partes colocarão à disposição uma da outra, mediante solicitação e nos termos do presente 
Ajuste Complementar e dos Programas de Implementação mencionados no Arugo VI deste Ajuste 
Complementar, que vierem a ser acordados entre as Partes para atividades especificas de cooperação, 
enumeradas no Artigo IV, consultores e serviços nos campos de planejamento, implementação, revisão e 
análise das atividades relativas ao uso, manejo e proteção de florestas, cerrados e outros recursos 
naturais renováveis e ecossistemas associados; o papel da floresta e ecossistemas no contexto das 
mudanças climáticas globais e da biodiversidade; o controle, proteção e manejo de doenças florestais, 
fogo, e insetos, métodos de extensão e treinamento de especial: stas em florestas e em recursos naturais, 
educação ambiental e informação pública; desenvolvimento e implementação de políticas florestais; 
manejo, admmistração e desenvolvimento sustentado de recursos florestais; impactos sobre 



ecossistemas florestais; temas associados à utilização de madeira e produtos florestais não madeireiros e 
ações relativas ao apoio à pesquisa 

Artigo IV 
Atividades de Cooperação 

1. A cooperação no âmbito do presente Ajuste Complementar poderá assumir as seguintes 
formas 

a) intercâmbio de cientistas, engenheiros, gerentes de recursos naturais, bolsistas e outros, 
b) intercâmbio de informações não cobertas por direitos autorais no âmbito da proteção 

intelectual, 
e) organização conjunta de estudos, avaliações, simpósios, conferências, seminários e cursos; 
d) estudos conjuntos, avaliações e levantamento de novas informações; 
e) intercâmbio e fornecimento de amostras, matenais e dados 

2 No âmbito deste Ajuste Complementar. os Órgãos Executores facihtarão o intercâmbio de 
pessoal, a importação de equipamentos e materiais para pesquisa e administração, e outros elementos 
dos projetos a serem acordados. Cientistas, engenheiros, gerentes de' recursos naturais, especialistas e 
bolsistas convidados de cada Parte para participar da implementação deste Ajuste Complementar 
poderão ser representantes dos Governos federal, estadual e municipal, de organizações não 
govemamentais, acadêmicos e de outras instituições incluindo empresas do setor pnvado de ambos os 
-palses. · 

Artigo V 
Delegação 

O Presidente do IBAMA, do Mmisténo do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 
Amazônia Legal, ou o seu preposto, executará o disposto no presente Ajuste Complementar 
2 O Chefe do Serviço Florestal. do Departamento de Agncultura,' ou o seu preposto, executará o 
disposto neste Ajuste Complementar 

Artigo VI 
Administração de Projetos . 

1. As atividades previstas neste Ajuste Complementar serão executadas na fonna de Programas 
,,...._ de Implementação. Para cada projeto será necessáno um Programa de Implementação que poderá conter 

uma ou mais das atividades indicadas no Artigo IV Para cada Programa de Implementação, os Órgãos 
Executores deverão. 

a) descrever claramente o projeto, as atividades necessánas para sua execução e seus 
~~~ ' 

b) definir claramente as responsabrhdade técnicas e financeiras das Partes em cada projeto; 
e) defimr claramente a duração prevista para o projeto; 
d) estabelecer um cronograma para apresentação de relatórios escrnos de execução e 

relatórios financeiros para o projeto. 
2 As Partes iniciarão as atividades de cooperação somente após o recebimento da aprovação, por 
escrito, do Programa de Implementação respectivo 

Artigo Vil 
Recursos Financeiros 

As atividades empreendidas no âmbito do presente Ajuste Complementar estarão sujeitas à 
dispornbihdade de recursos e pessoal, conforme determinado, respectivamente, pelo IBAMA e pelo 
Serviço Florestal Salvo disposição em contrário no presente Ajuste Complementar e em quaisquer dos 
futuros Programas de Implementação, cada Órgão Executor arcará com os custos de suas respectivas 
.responsabrlidades no desempenho das atividades de benefícios eqüitativos Para atividades que não 
resultarem em benefícios eqüitativos, os custos serão arcados por cada Parte, em forma proporei onal aos 
beneficios resultantes de tais atividades, conforme acordado entre as Partes 

- 
Artigo Vlll 

Divulgação de Informações 
As informações cientificas e técnicas resultantes de atividades da cooperação no âmbito do 

presente Ajuste Complementar, não protegidas por leis sobre propriedade intelectual, podem ser 
drssemmadas, mediante anuência dos dois Órgãos Executores. 

Artigo IX 
Propriedade Intelectual 

A propriedade intelectual deverá ser tratada de conformidade com as disposições do Acordo 
Relativo à Cooperação em Ciência e Tecnologia, de 06 de fevereiro de 1984. emendado e prorrogado, 
ou quaisquer outras disposições ulteriores acordadas entre as Partes. 

Artigo X 
Responsabihdade dos Órgãos Executores 

Todas as atividades previstas neste Ajuste Complementar estão sujeitas às disponibilidades 
financeiras de cada Órgão Executor e deverão ser executadas de acordo com as leis e demais normas do 
respectivo pais 
2 Os Órgãos Executores deverão, após mútuo acordo 

2 1 assistir uma à outra no planejamento técnico dos programas de recursos naturais, 
1) identificar áreas de interesse comum e planejar em conjunto atividades de benefícios 

mútuo, 
ii) penodicamente, trocar entre si documentos informativos, relatórios síntese, programáticos 

e orçamentários, bem como indicar novas áreas de interesse. 
iii) anualmente, efetuar troca de resumo das necessidades correntes relativas · aos seus 

programas de gestão dos recursos ou aos programas de seus cooperadores, 
iv) informar uma à outra das atividades com significativo envolvimento da sociedade civil 

que aj udem a identificar as necessi d ades de usuários e estabelecer pnondades das agências; 
v) na medida do. possível, os Órgãos Executores poderão desenvolver· cntérios, técnicas e 

modelos de relatórios, com vistas a facilitar o acompanhamento dos projetos acordados. 
2.2 Os Órgãos Executores deverão assistir uma à outra na operação de programas 
1) os Órgãos Executores poderão indicar representantes para a revisão dos projetos acordados; 
ir) os Órgãos Executores poderão partilhar equipes, equipamentos e informações em situações 

de emergência, mclumdo, mas não limitadas a, problemas com fogo ou pragas Os detalhes deverão ser 
registrados nos Programas de Implementação, 

1i1) cada Parte deverá preparar resumos de andamento dos projetos de interesse da outra 
2 3 Os Órgãos Executores deverão assistir uma à outra. comunicar e compartilhar 

1 nforrnações 

----r 
1 

j 



i) os Órgãos Executores explorarão conjuntamente oportunidades para desenvol~er bases de 
dados de informações compatíveis, incluindo, mas não limitadas a, inventários de recursos naturais, 
relatórios de projetos e infonnações sobre manejo de fogo; 

ii) os Órgãos Executores cooperarão na disseminação ao público dos documentos de 
planejamento e relatórios quando assim o acordarem. 

Artigo XI 
Implementação 

A responsabilidade com relação às reuniões de coordenação deverá ser alterada entre os 
órgãos Executores anualmente. Um programa de execução anual será elaborado até 30 de setembro do 
ano anterior e no qual deverão estar descritas detalhadamente as atividades conjuntas e necessidades de 
coordenação. Um relatório anual deverá ser elaborado e submetido ao Presidente do IBAMA e ao Chefe 
do Serviço Florestal até dois meses antes de ser iniciado o novo ano de execução. 

Artigo XII 
Disposições Gerais 

1. A participação do IBAMA, do Serviço Florestal e de quaisquer outros órgãos, nas atividades 
empreendidas, de conformidade com o presente Ajuste Complementar, estará sujeita às leis e 
regulamentos nacionais e obrigações internacionais pertinentes acordadas por cada um dos países, 
2. • O presente Ajuste Complementar não afetará os direitos do IBAMA e do Serviço Florestal de 
estabelecer programas no mesmo campo. 

ArtigoXIIl 
Entrada em Vigor, Duração, Emendas e Denúncia 

1. O presente Ajuste Complementar entrará em vigor 30 (trinta) dias após a data de sua 
assinatura e permanecerá em vigor por 5 (cinco) anos. Poderá ser prorrogado pela BÍluencia por escrito 
das Partes, mediante a troca de Nota diplomática 
2. O presente Ajuste Complementar poderá ser denunciado por qualquer das Partes, mediante 
!1,0tificação escrita à outra Parte, por via diplomática. A denúncia terá efeito 6 (seis) meses após a data 
da notificação A denúncia do presente Ajuste Complementar não deverá afetar e continuidade de 
atividades específicas empreendidas em seu âmbito que tenham sido iniciadas antes da denúncia, mas 
não tenham sido ainda terminadas. 

Em fé do que os abaixas assinados, devidamente autorizados pelos respectivos Governos, 
assinam o presente Ajuste Complementar. 

· Feito em Brasília, em 31 de março de 1998, em dois exemplares originais, nos idiomas 
português e inglês, sendo ambos os textos igualmente autênticos 

ANTÔNIO AUGUSTO DAYREEL DE LIMA 
Pelo Governo da República 

Federativa do Brasi~ 

RAFE POMERANCE 
Pelo Governo dos Estados 

Unidos da América 
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