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LEI NO 2.041 DE 14 DE ABRIL DE 2014

"Dispõe sobre a Autorização para que o Município de
Águas da Prata - SP, celebre Termo de Cooperação entre
Municípios, a ser firmado com o Município de Poços de
Caldas - MG, nos termos da Minuta em Anexo"

SAMUEL DA SILVA BINATI,
Prefeito do Município de Águas da Prata - (Estância Hidromineral),
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais

FAZ SABER que a CÂMARA MUNICIPAL, aprovou e
eu sanciono e promulgo a seguinte:

LEI
Art. 1° - Fica o Município de Águas da Prata autorizado

a celebrar Termo de Cooperação Entre Municípios, nos moldes da
minuta em anexo, a qual passa a integrar a presente Lei.

Art. 2° - As despesas decorrentes desta Lei correrão à
conta de dotações orçamentárias próprias consignadas no
Orçamento vigente do Município.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação,

Art. 4° - Ficam revogadas todas as disposições em
contrário.

Silva Binati
unicipal

Samuel
Prefeito

Prefeitura do Município de Águas da Prata - (Estância
Hidromineral), aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e
quatorze.
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TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE MUNICÍPIOS

Termo de Cooperação que celebram entre si o
Município de Águas da Prata - SP e o Município de
Poços de Caldas - MO.

o Município de Águas da Prata, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNP J
n,o 44,831.733/0001-43, com endereço na Av, Washington Luiz. 485, Centro, Águas da Prata - SP,
CEP 13.890-000, neste ato representado pelo atual Prefeito, Sr, Samuel da Silva Sinati, brasileiro,
casado, portador da cédula de identidade RG n.o 14.524.408, inscrito no CPF/MF sob o n.o
024.953.268-97, residente e domiciliado na Rua Alípio de Almeida, n.o 125, bairro Jd. Nova Prata,
na cidade de Águas da Prata - SP e o Município de Poços de Caldas, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrito no CNPJ n,o 18,629,84010001-83, com endereço á Av, Francisco SaBes.
343, Centro, Poços de Caldas - SP, CEP 37,701-013 neste ato representado pelo atual Prefeito, Sr.
Eloisio do Carmo Lourenço, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG n,o M-4283521-
SSP/MG, inscrito no CPF/MF n,o 879.842.536-68, celebram o presente Termo de Cooperação, o qual
se regerá pelas seguintes cláusulas e condições abaixo descritas:

Cláusula Primeira - Do Objeto

As partes signatárias celebram o presente Termo de Cooperação para o estabelecimento de
condições conjuntas, direcionadas á implementação e manutenção do Plano Municipal da Juventude
- PMJ, Lei n.O7.568/2001, do Município de Poços de Caldas, cujo objetivo é o de formular, analisar,
implementar e coordenar políticas de atendimento que promovam a população jovem do Município,
na faixa etária de 6 a 16 anos, abrangendo os alunos de ambos os Municípios, desde que residam nas
proximidades dos limites territoriais de cada um dos signatários,

Constituem objetivos do Termo de Cooperação:

I. propiciar o desenvolvimento social, cultural, esportivo e intelectual de jovens (6 - 16 anos),
de forma complementar, no contraturno escolar;
11. através da cooperação entre Municípios, identificar, difundir e promover a troca de
experiências bem-sucedidas, desenvolvidas por órgãos e entidades, público ou privados, de forma a
aperfeiçoar o atendimento aos jovens;
m. estimular a participação do setor privado em iniciativas de responsabilidade social, buscando
parcerias para o desenvolvimento de projetos;
IV, oferecer, garantir e desenvolver ações que oportunizem ao público alvo o acesso á saúde, á
alimentação, á educação, ao desporto e á orientação social, consolidando, deste modo, um trabalho
na busca do pleno exercício da cidadania.
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Cláusula Segunda - Das Obrigações

Ao Município de Águas da Prata compete:

I. Disponibilizar o local físico destinado ao atendimento dos jovens;
11. Fornecer mobiliário necessário á acomodação dos jovens e desenvolvimento do

objeto do presente Termo de Cooperação;
11I. Fazer a manutenção das instalações e infraestrutura de modo satisfatório ao

cumprimento do objeto;
IV. Permitir o acesso ao objeto e tratamento igualitário aos jovens residentes no

Município de .Poços de Caldas.

Ao Município de Poços de Caldas compete:

I. Fornecer Funcionários suficientes e capacitados para atendimento satisfatório ao
objeto do presente Termo de Cooperação;

11. Desenvolver o objeto em conformidade com a Lei n.o 7.568/0 I;
11I. Fornecer o material didático e de todo àquele não compreendido nas obrigações

atribuídas ao Município de Águas da Prata para uso exclusivo no projeto;
IV. Permitir o acesso ao objeto e tratamento igualitário aos jovens residentes no

Município de Águas da Prata.

Cláusula Terceira - Da Vigência

o presente Termo de Cooperação terá vigência até 31/12/2016, podendo ser prorrogado por
iguais e sucessíveis períodos.

Parágrafo Primeiro - Poderá o presente instrumento ser denunciado por qualquer uma das
partes, mediante comunicação por escrito, protocolada com antecedência minima de 60 (sessenta)
dias.

Parágrafo Segundo - Mediante plena concordância das partes, este ajuste poderá ser
modificado através de Termo Aditivo.

Cláusula Quarta - Das Obrigações Trabalhistas e com Terceiros

Fica expressamente estipulado que as obrigações trabalhistas e/ou para com terceiros,
assumidas pelas partes signatárias, não acarretarão, a qualquer título, obrigações outras, sendo de
única e exclusiva responsabilidade da parte que assumiu, não representando quaisquer ônus ou
obrigações para a outra.
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Cláusula Quinta - Da Publicidade

A publicidade ou divulgação acerca do presente Termo de Cooperação ou das demais
disposições nele previstas mencionará, expressamente, as partes que o integram.

Cláusula Sexta - Dos Casos Omissos

Os casos omissos e as dúvidas provenientes da execução do presente ajuste serão resolvidos
de comum acordo entre as partes.

Cláusula Sétima - Do Foro

Fica eleito o Foro de Poços de Caldas - MG, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem justos e acordados, os representantes das partes firmam o presente
Termo de Cooperação em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas,
que também assinam, para que produzam seus efeitos legais.

Águas da Prata, xx de xxxxxxx de 2014.

Município de Águas da Prata
Samuel da Silva Sinati

Testemunhas:

Município de Poços de Caldas
Eloisio do Carmo Lourenço

Endereço: ~
Nome: ---------------------------------~
CPF:

Nome: ~ . ._. ~
CPF: Endereço: _~~~~~ ~~~~~~~~_
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