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TERMO DE COOPERAÇÃO

TERMO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA
LIMA, A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA, A
PREFEITURA MUNCIPAL DE RAPOSOS, A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO COM
OBJETIVO DA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE
NASCENTES DO ALTO RIO DAS VELHAS.

A PREFEITURA MUNCIPAL DE NOVA LIMA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ n"
22.934.889/0001-17, com sede à Praça Bernardino de Lima, 80, Centro, Nova Lima/MG, CEP.: 34.000-000,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal Dr. Cássio Magnani Junior, portador da Carteira de
Identidade M 860.799 e CPF n0276.071.866-20; A PREFEITURA MUNCIPAL DE RIO ACIMA,
pessoa jurídica de direito público, CNPJ n° 18.312.108/0001-85, com sede à R. Antônio Carlos, SIN°, Rio
Acima/MG, CEP 34.300-00, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Wanderson Fabio de Lima,
portador da Carteira de Identidade M 8.415.594 e CPF n" 025.214.466-02; A PREFEITURA MUNCIPAL
DE RAPOSOS, pessoa jurídica de direito público, CNPJ n" 18.312.132/0001-14, com sede à Praça da
Matriz, 64, Centro, Raposos/MG, CEP.: 34.400-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Carlos
Alberto Coelho de Azevedo, portador da Carteira de Identidade M 3.355.373 e CPF n" 510.288.086-15. A
PREFEITURA MUNCIPAL DE ITABIRITO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ 18.307.835/0001-
54, com sede à Rua Francisco José Carvalho, 334, São José, Itabirito/MG, 35450-000, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal Alexander Silva Salvador de Oliveira, portador da Carteira de
Identidade M 4.017.677, CPF 377.935.786-00 resolvem celebrar o presente Termo de Cooperação, que visa
a PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE NASCENTES destes munícipios, em conformidade com as normas
legais vigentes e as cláusulas e condições abaixo discriminadas:

CONSIDERANDO QUE:

Os recursos hídricos são um bem limitado e tem sido constante alvo de discussão sobre sua escassez;

A bacia hidrográfica é a unidade territorial de gestão das águas para implementação de planos e ações que
visem proteção, preservação, conservação e recuperação da qualidade das águas;

A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do Poder Público, dos
usuários e das comunidades;

Os municípios de Nova Lima, Itabirito, Rio Acima e Raposos integram a Bacia Hidrográfica do Alto Rio
das Velhas e que estas podem implementar uma gestão compartilhada que abarque ações socioambientais
para proteção de nascentes e, consequentemente, promover a manutenção dos corpos hídricos afluentes do
Rio das Velhas.
RESOLVEM:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo visa a implantação de ações com a finalidade de recuperar e preservar as condições
ambientais das nascentes bem como Áreas de Preservação Permanente - APP, dos municípios celebrantes,
garantindo assim o aumento da disponibilidade de água e a melhoria de qualidade de vida.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES

a) realizar cadastro e mapeamento de nascentes de cada região;

b) realizar articulação interinstitucional entre os municípios e outras entidades interessadas em promover a
proteção e recuperação de nascentes;

c) viabilizar recursos para custeios de materiais e mudas florestais;

d) buscar patrocinadores para eventos e apoio para execução das ações do plano;

e) buscar e apoiar estudos- e projetos para preservação e recuperação de nascentes;

f) apoiar a revitalização das áreas de entorno das nascentes.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DESPESAS

I - O presente termo não gera obrigações de transferência de recursos financeiros entre os celebrantes;

11 - As despesas necessárias à execução das obrigações decorrentes do presente serão arcadas pelos
respectivos celebrantes do Termo.

CLÁUSULA QUARTA - ABRANGÊNCIA DO PROJETO

As ações do Termo terão abrangência em todo território municipal dos celebrantes, pertencentes à Bacia do
Alto Rio das Velhas, devendo as prefeituras realizarem o mapeamento das nascentes em cada região,
estabelecendo prioridades e cronogramas para a formação dos planos de trabalhos.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

O presente Termo terá vigência de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado' por igual período e de comum
acordo entre os celebrantes.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

O presente instrumento poderá ser rescindido se, comprovadamente, as partes não cumprirem com as suas
obrigações, caso em que deverá ser lavrado "Termo de Rescisão" acompanhado de justificativa
administrativa.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS E DAS ALTERAÇÕES

Os casos não contemplados no presente instrumento, bem como as alterações que se façam necessárias no
todo ou em parte, serão avençadas em comum acordo entre os celebrantes, mediante lavratura de Termo
Aditivo, obedecidas as disposições legais aplicáveis à espécie. 1
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CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

Caberá à Secretaria de Meio Ambiente de Nova Lima providenciar a publicação do extrato do presente
Termo de Cooperação no Diário Oficiai.do Estado na forma da lei e prazo estabelecidos no parágrafo único,
do art. 61, da Lei n" 8.666/93

CLÁUSULA NONA - DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Nova Lima/MG para dirimir toda e qualquer questão oriunda do
presente instrumento, não solucionada administrativamente, com renúncia expressa a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

E por assim estarem, justos e acordados, firmam o presente em (05) cinco vias de igual teor e forma, perante
as testemunhas a seguir.

Nova Lima, 01 de Junho de 2015

Testemunhas:

"".cPF:
Entida

~
Eitlidade.
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