
Anexo VI

MINUTA DE TERMO DE COOPERAÇÃO 

TERMO  DE  COOPERAÇÃO  QUE  ENTRE  SI

CELEBRAM  O  MUNICÍPIO  DE  POÇOS  DE

CALDAS,  POR  MEIO  DA  SECRETARIA  DE

ESPORTES  E  LAZER  PARA  REFORMA  E/OU

MANUTENÇÃO  DO  CAMPO  DE  FUTEBOL DA

COHAB - PRONTIDÃO

O município de Poços de Caldas, por intermédio da Secretaria Municipal de Esportes e La-

zer, doravante denominada Administração Pública, com sede em Poços de Caldas, na Rua São José,

nº 345, Centro, Poços de Caldas, inscrito no CNPJ nº 18.629.840/0001-83, neste ato representado

por seu  Secretário Municipal de Esportes e Lazer, Wellington Alber Guimarães, brasileiro, estado

civil, profissão, portador (a) da Carteira de Identidade n. xxxxxxxx - SSP/MG e CPF n. xxxxxxxxx,

residente  na  Rua  xxxxxxxxx,  n.  xxx,  Bairro  xxxxxxxxx,  em  Poços  de  Caldas/MG,   e  a

XXXXXXXX  ( nome da adotante),  situada à Rua da xxxxxxxxx – Bairro xxxxx, cidade xxxxxx,

CEP xxxxx, inscrita no CNPJ sob o número xxxxxxxxxxxxxx, neste ato representada pelo Sr. (a)

xxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado (a)  à Rua XXXXXXX nº XXX – XXX – CEP: XXXX–,

portador  (a)  da  Carteira  de  Identidade  nº  XXXXXXX  Órgão  Expedidor  xxx/xx  e  CPF  nº

xxxxxxxxxx.

Considerando que, conforme a Lei 7.021 de 08 de outubro de 1999  e nº 9.237 de 10 de Abril de

2018, que dispõe sobre parcerias para a implantação, conservação e recuperação de áreas verdes,

praças públicas,  jardins,  logradouros públicos e  canteiros centrais  de avenidas no município de

Poços de Caldas.

Considerando o Decreto Municipal n° 6.386, de 11 de novembro de 1999, que regulamenta a Lei n.º

7.021, de 08 de outubro de 1999.

Considerando o Decreto Municipal n° 12.183, de 10 de março de 2017, que altera dispositivos do



Decreto Municipal nº 6.386/99.

Resolvem,  por  este  instrumento  e  na  melhor  forma  de  direito,  celebrar  o  presente  Termo  de

Cooperação, de acordo com as condições constantes nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.  O presente Termo de Cooperação tem por objeto a reforma e/ou manutenção do Campo de

Futebol da Cohab -  Prontidão, localizado na rua Antônio Consentino,  s/nº,  Bairro Cohab, nesta

cidade, com extensão total de 11.538,24. m² (onze mil, quinhentos  e trinta e oito metros e vinte e

quatro centímetros quadrados), bem como todos os equipamentos existentes nesse espaço, se em

conformidade com a Proposta que passa a integrar o presente instrumento como Anexo do mesmo.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DO ADOTANTE 

2 O ADOTANTE, além de outras obrigações legais e pertinentes ao presente Termo de Cooperação,

compromete-se a: 

a) Executar sob sua total responsabilidade a manutenção da área mencionada na Cláusula Primeira; 

b)  Submeter,  obrigatoriamente,  a  prévio  exame  e  aprovação  dos  setores  pertinentes  da

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO

AMBIENTE,  toda  e  qualquer  modificação  das  estruturas  relativas  às  áreas  ajardinadas  ou  aos

equipamentos destas, respeitados, nestes casos, os projetos existentes para a área; 

c) Zelar pela conservação dos recursos naturais existentes na área;

d) Submeter  à prévia aprovação da Secretaria Municipal  de Esportes e Lazer  a programação e

realização de qualquer tipo de evento a ser realizado no local;

e)  Comunicar  à  Secretaria  Municipal  de  Esportes  e  Lazer,  por  escrito,  qualquer  eventual

perturbação na área sob os cuidados do ADOTANTE, que demandem providências do órgão para o

restabelecimento da normalidade; 

f) Iniciar os trabalhos de manutenção em até 30 dias após a assinatura do Termo de Cooperação, sob



pena de rescisão do Termo. 

§1º   Quanto  às  obrigações  previstas  na  alínea  “b”  supra,  inexistindo  projetos  relativos  às

modificações  consideradas  necessárias  para  o  aprimoramento  da  área,  o  ADOTANTE  poderá

elaborá-los  e  desenvolvê-los,  submetendo-os  à  aprovação  dos  setores  pertinentes  da  Secretaria

Municipal de Esportes e Lazer.

§2º   As benfeitorias  resultantes da implantação ou modificações nas  estruturas  existentes serão

automaticamente incorporadas ao patrimônio do Município, sem direito a indenização ou retenção

por parte do ADOTANTE. 

§3º Ao seu critério, o ADOTANTE poderá contratar empresas especializadas para a conservação da

área  objeto  deste  instrumento,  arcando  integralmente  com  a  despesa,  sem  qualquer  ônus  ou

responsabilidade para o MUNICÍPIO. 

§4º  Tudo  o  que  competir  ao  ADOTANTE,  por  força  de  sua  atribuição,  envolvendo  pessoal  e

material, será exclusivamente por ele suportado, sem qualquer ônus ou participação do Município,

aqui incluídas eventuais reclamações trabalhistas.

g) Realizar manutenção e conservação dos seguintes espaços:

* Manutenção do muro frontal de divisa do fundo do campo de futebol e rua Antônio Consentino, 

S/N, Cohab, com medidas de  aproximadamente 150 mts². – fornecimento de material e mão de 

obra para pintura interna e ex

* Manutenção do muro lateral (lado direito do campo de futebol) –terna; fornecimento de material e

mão de obra para pintura interna e externa;

* Manutenção do muro de Fundo do campo de futebol – fornecimento de material e mão de obra 

para pintura interna e externa;

* Manutenção do muro lateral (lado esquerdo do campo de futebol) parte localizada na fachada da 

piscina – fornecimento de material e mão de obra para pintura interna e externa;

* Manutenção da fachada da entrada principal – fornecimento de material e mão de obra para

pintura do piso, parede e restauração de pinturas escritas existentes no local;

* Manutenção do portão Lateral  – fornecimento de material e mão de obra para pintura interna e 

externa;



* Manutenção da entrada principal e entrada das Guaritas  – fornecimento de material e mão

de obra para pintura interna e externa;

* Manutenção do muro de arrimo (entrada) – fornecimento de material e mão de obra para

pintura interna e externa;.

* Manutenção do portão desativado de acesso da rua atrás da piscina -  fornecimento de

material e mão de obra para pintura interna e externa;

* Manutenção do portão acesso ao campo por veículo – fornecimento de material e mão de

obra para pintura interna e externa;

* Manutenção do Gramado – manutenção com produtos contra pragas no gramado;

* Fornecimento de combustível para máquina de cortar grama, para manutenção do gramado

do campo de futebol;

* Manutenção e marcação das linhas limites, oficiais do gramado;

*  Manutenção  dos  Gols  com  pintura  de  traves  e  troca  de  Redes  de  acordo  com  a

necessidade;

* Manutenção dos bancos de Reservas com  fornecimento de material e mão de obra para

pintura e reparos necessários;

* Manutenção do alambrado – fornecimento de material e mão de obra para pintura de todos

postes dos alambrados e manutenção do alambrado ao entorno de todo o campo de futebol; 

*  Manutenção do portão  de  acesso  aos  vestiários  com fornecimento  de  mão de  obra  e

material para pintura;

* Pintura externa do vestiário com fornecimento de mão de obra e material.

i) todo o marketing e colocação de propaganda deverão ser contratados a expensas do parceiro e

deverão ser aprovadas pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

3.1 O MUNICÍPIO, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, compromete-se, além das

obrigações legais e pertinentes ao presente Termo de Cooperação, ao seguinte: 

a) Fornecer todas as informações sobre a área adotada, necessárias à sua conservação;

b) Tomar as medidas necessárias ao restabelecimento da ordem, na ocorrência de perturbações na

área adotada; 

c) Custear os gastos com iluminação e água do local.



d)  Aprovar,  analisar,  todos  os  Projetos  Paisagísticos  e  de  Jardinagens  a  ser  elaborados  pelos

adotantes.

e) Ceder os espaços do Campo de Futebol da Cohab, para as propagandas móveis e fixas ao entorno

do referido espaço, como também o campo de jogo para treinamentos e jogos em horários e dias a

serem definidos pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, em conjunto com o adotante.

f) A SMEL utilizará o campo para as demandas de atividades oficiais do Município e, ainda em

comum acordo entre as partes, poderá ser usado para outras atividades.

CLÁUSULA QUARTA – ELEMENTOS DE PUBLICIDADE

4.1 Será concedido o direito ao uso de elementos de publicidade ao ADOTANTE, nos termos dos

Decretos Municipais n° 6.386, de 11 de novembro de 1999 e nº 12.183, de 10 de março de 2017,

indicativa de sua parceria com o  MUNICÍPIO no interior da área definida na cláusula primeira,

conforme segue:

(…)

(…)

(…)

4.2 A exploração de outros tipos de publicidade em equipamentos e mobiliários urbanos existentes

em área integrante do Programa Prontidão em Ação. Dependerá de autorização do Poder Público,

nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA QUINTA - DIVULGAÇÃO DA PARCERIA 

5.1  O  ADOTANTE  fica  autorizado  a  divulgar  na  imprensa,  ou  em  qualquer  outro  meio  de

comunicação que lhe convier, a celebração do presente instrumento.

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

6.1  Ao MUNICÍPIO, através  dos  órgãos  citados  neste  Edital,  é  reservado o  direito  de  exercer

permanente fiscalização sobre todas as questões referentes a este Termo de Cooperação. 

Parágrafo  Único  -  O  ADOTANTE  deverá  atender  prontamente  a  solicitação  do  MUNICÍPIO,



através dos órgãos citados neste Edital, quanto à necessidade de quaisquer intervenções necessárias

para a execução dos serviços objeto deste Termo de Cooperação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DESCUMPRIMENTO 

7.1 Caso seja constatado descumprimento total ou parcial, ou ainda, o cumprimento irregular de

quaisquer  das  cláusulas  do  presente  termo por  parte  do ADOTANTE,  especialmente  quanto  às

obrigações  por  ele  assumidas,  a  Secretaria  Municipal  de  Esportes  e  Lazer  notificará  o(a)

ADOTANTE para, no prazo concedido, sanar as irregularidades apontadas. 

Parágrafo  Primeiro  -  O  prazo  para  o  saneamento  das  irregularidades  será  estabelecido  pela

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, de acordo com a complexidade da intervenção necessária.

Parágrafo Segundo -  Caso a ADOTANTE não regularize as irregularidades  apontadas no prazo

concedido, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer poderá rescindir o Termo de Cooperação..

CLÁUSULA OITAVA - VIGÊNCIA, RESCISÃO E DENÚNCIA 

8.1 O presente Termo de Cooperação é celebrado pelo prazo de 12 (Doze) meses, a contar do início

das atividades definidas por este Termo de Cooperação, podendo ser prorrogado, por até 05 (cinco)

anos,  de acordo com o interesse das partes,  mediante aditivo,  contendo as exigências mínimas,

conforme Anexo I e conforme Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

Parágrafo único - É facultado, às partes, o direito de rescindi-lo a qualquer momento, em caso de

descumprimento das obrigações aqui estipuladas, ou denunciá-lo, mediante notificação por escrito,

com 30 (trinta) dias de antecedência. 

CLÁUSULA NONA – PUBLICAÇÃO 

9.1A publicação do extrato do presente Termo de Cooperação no “Diário Oficial do Município"

correrá por conta e ônus do Município de Poços de Caldas. 

CLÁUSULA DÉCIMA – FORO 

10.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Poços de Caldas, Minas Gerais, com exceção de

qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas e/ou controvérsias

oriundas do presente Termo de Cooperação. 

E por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias



de igual teor e forma. 

Poços de Caldas, __ de _____ de 201_.

__________________________________   

Wellington Alber Guimarães

Secretário Municipal de Esportes e Lazer

__________________________________

Adotante

__________________________________

Adotante

Testemunhas: 

1 - _______________________________ 

2 - _______________________________ 


