
- REGULAMENTO PARA FORMALIZAÇÃO DE PARCERIAS -
PRODUTOS, ATIVIDADES/SERVIÇOS E ESTABELECIMENTOS

Regulamenta a parceria entre o Geoparque Seridó
e entidades, pessoas físicas e jurídicas

PREÂMBULO
CONCEITO FUNDAMENTAIS

GEOPARQUE – Geoparques são áreas geográficas únicas e unificadas, onde os locais e paisagens de
significado geológico internacional são gerenciados com um conceito holístico de proteção, educação
e desenvolvimento sustentável. A estratégia de desenvolvimento sustentável aliada a uma gestão de
qualidade passa por três componentes importantes em um geoparque: geoconservação, educação e
geoturismo. A geoconservação objetiva proteger o patrimônio geológico para as futuras gerações; a
educação promove o estudo das geociências junto às escolas,  universidade e centro de visitação,
contemplando o público em geral; e o geoturismo busca estimular a criação de atividades econômicas
tendo como base a geodiversidade e o patrimônio geológico do território,  em cooperação com a
comunidade local.

GEOPARQUES MUNDIAIS DA UNESCO – O trabalho da UNESCO com geoparques começou em 2001.
Em 2004, 17 geoparques europeus e 8 chineses se reuniram na sede da UNESCO em Paris para formar
a  Rede  de  Geoparques  Mundiais,  conhecida  internacionalmente  como  Global  Geoparks  Network
(GGN). A Rede de Geoparques Mundiais, da qual a adesão é obrigatória para todos os Geoparques
Mundiais  da UNESCO,  é  uma organização sem fins lucrativos,  criada em Paris-França,  legalmente
constituída  com  uma  taxa  de  adesão  anual.  Ela  é  uma  rede  dinâmica  onde  os  membros  se
comprometem a trabalhar juntos e trocar ideias sobre as melhores práticas e se unir em projetos
comuns para elevar  os padrões de qualidade de todos os produtos e práticas de um Geoparque
Mundial da UNESCO. Em 2015, durante a 38ª reunião da Conferência Geral da UNESCO, foi aprovada a
criação dos Geoparques Mundiais da UNESCO, ao lado do International Geoscience Programme – IGP,
que  passou  a  denominar-se  Programa  Internacional  de  Geociências  e  Geoparques  (International
Geoscience and Geopark Programme, IGGP) - e que então certifica os territórios como UNESCO Global
Geoparks - UGG

GEOPARQUE SERIDÓ – É um território de 2.802 km², situado no semiárido nordestino, região centro-
sul do Estado do Rio Grande do Norte, envolvendo totalmente os territórios dos municípios de Acari,
Carnaúba dos Dantas, Cerro Corá, Currais Novos, Lagoa Nova e Parelhas. Estes municípios fazem parte
da mesorregião Central  Potiguar e englobam partes das microrregiões Serra de Santana e Seridó
Oriental.  Devido à diversidade geológica ímpar desta região, propôs-se em 2010 a criação de um
geoparque,  de  forma  a  promover  o  desenvolvimento  econômico  sustentável.  Este  projeto  foi
submetido para avaliação da UNESCO ao final de 2019.

CONSÓRCIO  PÚBLICO  INTERMUNICIPAL  GEOPARQUE  SERIDÓ –  É  a  instância  de  governança  do
Geoparque Seridó, formado pelos gestores dos seis municípios que compõem o território.  Em sua
estrutura, possui ainda diretoria executiva, assessoria jurídica e contábil. De colaboração às atividades,
existe o comitê técnico e o comitê científico. É uma entidade regida pelas normas da Constituição da
República  Federativa do Brasil,  da Lei  Federal  nº 11.107,  de 6 de abril  de 2005 e demais  normas



pertinentes, pelo Estatuto Social do Consórcio Público e pela regulamentação que vier a ser adotada
pelos seus órgãos competentes.
MARCA “GEOPARQUE SERIDÓ” – Marca registrada no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual
(INPI)  de  titularidade  do  Consórcio  Público  Intermunicipal  Geoparque  Seridó,  no  processo  de  n°
923197311.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Seção I
Das Definições

Art. 1º Para fins desta regulamentação, considera-se:

I  –  Geoparque  Seridó:  entidade  de  fins  não  lucrativos,  representado  pelo  Consórcio  Público
Intermunicipal  Geoparque  Seridó,  responsável  pela  gestão  do  supracitado  geoparque,  por  ora
Aspirante a Geoparque Mundial da UNESCO;

II  – Parceiro:  pessoa física  ou jurídica,  de direito privado, público ou misto, que possui relação de
colaboração formalizada com o Geoparque Seridó;

III – Atividade/Serviço: exercício e desempenho de qualquer ação, independentemente de seu caráter,
desde que compatível com as finalidades institucionais do Consócio Público Intermunicipal Geoparque
Seridó;

IV – Produto: aquilo que é produzido para venda ou distribuição gratuita;

V – Estabelecimento: complexo de bens organizado, para o exercício da empresa, por empresário, ou
por sociedade empresária e pode ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos, translativos
ou constitutivos, que sejam compatíveis com a sua natureza;

VI – Termo de Parceria: documento que formaliza a parceria entre o Geoparque Seridó e seu parceiro,
sem o qual não há parceria oficial.

Seção II
Do Objetivo e Âmbito

Art. 2º Este regulamento tem por finalidade orientar o uso da marca Geoparque Seridó por parceiros,
públicos ou privados;

§ 1º As parcerias formalizadas aplicam-se prioritariamente ao território do Geoparque Seridó, mas
outros interessados podem se aplicar, desde que sigam as condições estabelecidas nesta normativa e
promovam ações no território do Geoparque Seridó;

§ 2º Os parceiros poderão usar o selo “Parceiro Geoparque Seridó”, sendo o uso da marca “Geoparque
Seridó” de uso exclusivo do Geoparque Seridó e daqueles que firmem parcerias formalmente com o
Consórcio Público Intermunicipal Geoparque Seridó.



CAPÍTULO II
DAS CONDIÇÕES DE ADESÃO

Seção I
Das Atividades/Serviços

Art. 3º As atividades e/ou serviços que desejem utilizar a marca “Geoparque Seridó” devem:

a) Comprometer-se a divulgar a marca “Geoparque Seridó” em todo material promocional que seja
produzido, incluindo a inscrição “ATIVIDADE PARCEIRA” ou “SERVIÇO PARCEIRO” e o selo de parceria;

b) Assegurar que a atividade/serviço tem compromisso ambiental, com a redução de resíduos, política
de reciclagem e compromisso com a Agenda de Desenvolvimento Sustentável 2030, fomentando dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no território;

c) Obedecer às normas de Higiene e Segurança Alimentar em caso aplicável.

d) Promover o patrimônio natural e/ou cultural do território do Geoparque Seridó;

e)  Promover  o  desenvolvimento  econômico  do  território,  contratando  fornecedores  locais,  sejam
pessoas físicas ou jurídicas;

f) Ao encerramento da atividade/serviço, apresentar estatísticas de público alcançado.

Seção II
Dos Produtos

Art. 4º Os produtores que desejem utilizar a marca “Geoparque Seridó” devem:

a) Comprometer-se a divulgar a marca “Geoparque Seridó”  nos produtos certificados,  incluindo a
inscrição “PRODUTO PARCEIRO” e o selo de parceria;

b)  Assegurar  o  mínimo  impacto  ambiental  possível  na  produção  e  comercialização  do  produto
certificado;

c) Obedecer às normas de Higiene e Segurança Alimentar em caso aplicável.

Art. 5º Os produtos que utilizem álcool em sua composição devem ser claramente sinalizados e não
podem utilizar a marca da UNESCO ou GGN.

Seção III
Dos Estabelecimentos

Art. 6° Os estabelecimentos físicos que desejem utilizar a marca “Geoparque Seridó” devem:

a) Comprometer-se a divulgar a marca “Geoparque Seridó” no estabelecimento, incluindo a inscrição
“ESTABELECIMENTO PARCEIRO” e o selo de parceria;

b) Possuir licenciamento formal das autoridades competentes para seu funcionamento;



c) Disponibilizar estatísticas periódicas de uso e ocupação;

d) Desenvolver ações ecológicas e amigas do meio ambiente, tais como: programas de reciclagem,
divulgação de ações ambientais, e formas de incentivo à educação ambiental

e) Dispor de plano de ação, melhoria e sustentabilidade para o período da parceria.

CAPÍTULO III
DA ADESÃO

Seção I
Da Formalização

Art.  7º Aqueles interessados em formalizar  a parceria com o Geoparque Seridó, para que possam
utilizar a marca, devem acessar o site oficial www.geoparqueserido.com.br e baixar o Formulário de
Formalização de Parceria (Anexo I), disponível na aba PARCEIROS.

Art. 8º Após o preenchimento do formulário, deve entregá-lo na Sede Administrativa do Geoparque
Seridó, localizado na Av. Coronel José Bezerra, n. 10 – Sala do Geoparque Seridó, Currais Novos-RN,
CEP 59380-000.

§  1º  A  entrega  do  formulário  pode  ser  feita  pessoalmente,  por  correio  ou  via  e-mail
parceria.geoparqueserido@gmail.com.

§  2º  Documentos  comprobatórios  das  obrigações,  juntamente  com  material  de  divulgação  do
parceiro, devem ser anexados à solicitação, tais como: licenças de funcionamento, fotos, folders, entre
outros.

Art.  9º  O  não  preenchimento  de  informações  obrigatórias  do  formulário  resultará  na  recusa  da
solicitação.

Seção II
Da Avaliação, Aceitação e Recusa

Art. 10º Após o recebimento do formulário, a Direção Executiva do Geoparque Seridó irá designar um
relator, do Comitê Técnico, para avaliação da solicitação, o qual terá 10 (dez) dias úteis para emitir seu
parecer sobre a parceria solicitada.

Art. 11º O parecer será avaliado em reunião do Comitê Técnico, em sessão presidida pela Direção
Executiva, em votação por maioria simples.

Art. 12º Sendo a parceria aprovada, assina-se o Termo de Parceria (Anexo II), no qual constam número
da parceria, obrigações estabelecidas entre o Geoparque Seridó e seu parceiro, bem como o direito de
utilização da marca e validade da parceria.
Parágrafo único. Após concluída a tramitação, o parceiro receberá, então, um certificado de parceria.

Art.  13º No caso de recusa da parceria,  será entregue ao solicitante justificativa  formal,  indicando
pontos a serem corrigidos em futura solicitação.



Seção III
Da Sinalização

Art. 14º As atividades/serviços, produtos e estabelecimentos parceiros serão sinalizados com o selo de
parceria com o Geoparque Seridó.

Art.  15º Será disponibilizado ao parceiro arquivo PDF com o selo de parceria,  no qual constará o
número da parceria, para que seja providenciada a sua inserção nos produtos, materiais de divulgação
e espaços físicos dos estabelecimentos.

Art. 16º A cada parceiro aprovado, será entregue gratuitamente um banner em lona, medindo, no
máximo, 0,50 x 0,50 m, com a identificação da parceria.

Art. 17º As atividades/serviços, produtos e estabelecimentos certificados poderão utilizar os selos de
parceria, em conformidade com o manual de identidade:
a) Atividade Parceira / Serviço Parceiro;
b) Produto Parceiro;
c) Estabelecimento Parceiro.

Art. 18º A título de informação, o selo de Atividade Oficial, Serviço Oficial e Produto Oficial só poderão
ser utilizados pelo Geoparque Seridó.

CAPÍTULO IV
DAS OBRIGAÇÕES

Seção I
Do Geoparque Seridó

Art. 19º Ao estabelecimento da parceria, o Geoparque Seridó deverá:
a) Apoiar o parceiro na sua promoção e divulgação, utilizando suas mídias oficiais;
b) Apoiar a entidade parceira sempre que se justifique na execução das suas atividades;
c) Prestar todo o apoio técnico necessário a realização de atividades em comum;
d) Disponibilização de informação e apoio na estruturação de condutas de boas práticas ambientais;
e) Incentivar o consumo de produtos locais, a contratação de atividades/serviços e estabelecimentos
locais;
f) Promover de forma sustentável os patrimônios natural e cultural do território.

Seção II
Do Parceiro

Art. 20º São obrigações dos parceiros:
a) Apoiar o Geoparque Seridó na sua promoção e divulgação;
b) Apoiar o Geoparque Seridó sempre que se justifique na execução das suas atividades;
c) Prestar todo o apoio logístico e técnico necessário a realização de atividades em comum;
d) Fornecer todo o material de apoio inerente à parceria;
e) Promover ações de sensibilização e promoção ambiental e geoconservação;
f) Promover de forma sustentável o patrimônio natural e cultural do território;
g) Desenvolver ações de boas práticas ambientais.



CAPÍTULO V
DA VALIDADE, FISCALIZAÇÃO E RENOVAÇÃO

Art. 21º A validade da certificação de parceria será de 03 (três) anos renováveis.

§ 1º Para atividades ou serviços temporários, tais como feiras, exposições, eventos de diversos tipos, a
validade da certificação de parceria será igual à duração da promoção e execução do evento, sendo
finalizada com seu encerramento.

Art. 22º A Direção Executiva e o Comitê Técnico do Geoparque Seridó poderão, durante a vigência da
parceria fazer fiscalizações sobre o cumprimento das normas definidas neste regulamento, bem como
no  Termo  de  Referência.  Em  caso  de  descumprimento,  a  parceria  poderá  ser  imediatamente
encerrada, sendo sua retomada condicionada à correção dos problemas identificados.

Art. 23º Sendo de interesse de ambas as partes, a parceria poderá ser constantemente renovada, por
períodos não superiores a 03 (três) anos.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 24º Este Regulamento foi submetido e aprovado pela Assessoria Jurídica e pelo Comitê Técnico do
Geoparque  Seridó.  Em  seguida  será  submetido  à  avaliação  do  Consórcio  Público  Intermunicipal
Geoparque Seridó, entrando em vigor após sua aprovação.

Art.  25º  Tendo  em  vista  assegurar  a  melhor  implementação  e  defesa  da  qualidade  da  marca
“Geoparque Seridó” e, na medida do que a experiência adquirida for aconselhando, deverá a Direção
Executiva do Consórcio Público Intermunicipal Geoparque Seridó, por sua iniciativa ou por sugestão
de outrem, solicitar a introdução de correções, aditamentos ou quaisquer outras formas de alteração
ao presente Regulamento.

Art. 26º O Termo de Parceria assinado pelo Geoparque Seridó e parceiro possui força de contrato,
devendo ambas as partes cumprir com os deveres assumidos.


