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TERMO DE COOPERACÅo TEcNICA que entre si

Celebram o CONSELHO DE ARQUITETURA E

URBANISMO DO RiO GRANDE DO Suし(CAU/RS)

e o CONSEしHO DE ARQUiTETURA E

URBANiSMO DE MATO GROSSO DO SUし,

referentemente ao projeto ′′Nenhuma Casa

Sem Banheiro′′.

O CONSEしHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RiO GRANDE DO SUし-CAulRS, Autarquia

FederaI com sede Rua Dona Laura, 320 - Rio Branco, Porto AIegre - RS, inscrito no CNP」 sob o

ng 14.84O.270/0001-15, neSte atO rePreSentada peIo seu Presidente, Arquiteto e Urbanista

Tiago HoIzmann da SiIva, doravante denominado CAU/RS, e O CONSEしHO DE ARQUI丁ETURA E

URBANISMO DE MA丁O GROSSO DO SUし, Autarquia Federal com sede na Rua Doutor Ferreira,

28 - Centro, Campo Grande - MS, CEP 79002-240, inscrita no CNP」 sob ng 14.807.913/0001-29,

doravante chamado de CAUIMS, neSte atO rePreSentado por seu Presidente, Arquiteto e

Urbanista JOÅo AUGUSTO AしBUQUERQUE SOARES, reSOivem firmar o presente documento,

nos seguintes termos e condic6es:

CしÅusuLA PRiMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo tem por objeto o estabeiecimento de m血ua cooperacわt6cnica entre o

CAU/MS e CAU/RS a fim de aux冊r a impIementac50 do projeto "Nenhuma Casa sem

Banheiro′′′ em COnformidade com a Lei Federal n9 11.888′ de 24 de dezembro de 20O8, atraV6s

da prestacfo de servicos de Arquitetura e Urbanismo para a instala弟0 de unidade sanitdria

COmPleta em domic紺os urbanos′ Visando a promocao da sa胴e por meio da qualificacao da

habita95o e do seu entorno.

CしÅusuしA SEGuNDA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

O presente Termo 6 celeb「ado a tituIo gratuito, naO imp=cando compromissos financeiros ou

transferencias de recursos entre os partfcipes, Cabendo aos signatdrios a「car com os pr6prios

CuStOS neCeSS計ios ao aIcance do pactuado.

CしÅusuLA TERCEiRA - DAS ATRIBUIC6ES DOS PARTiciPES

I - S5o compet台ncias do CAU/MS:

a〉 Submeter a aprova9fo do CAU/RS a modificacfo da Iogomarca do projeto ′′Nenhuma Casa
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Sem Banheiro’’para inserc訃o da logo do CAU/MS e demais parceiros;

b〉 CoIaborar com o interc台mbio de documentos, info「mac6es, e teCnOIogias u輔zadas na

implementacao Iocai do projeto, inciusive advindas de outros parceiros envoIvidos na execucao

do projeto;

C〉 Referir o presente Termo de Cooperacao T6cnica em todas as oportunidades de divulga事ao

do Projeto ′′Nenhuma Casa Sem Banheiro’’.

i l - S5o compet台ncias do CAU/RS:

a) Conceder o uso da logomarca do projeto　′′Nenhuma Casa Sem Banheiro′′　e

COmPartilhamento do materiai gr帥co u輔zado na comunica弟o do projeto;

b〉 CoIaborar no intercambio de documentos, informac6es, e teCnOIogias utiIizadas na

impiementacao do projeto, inclusive advindas de outros parceiros envoIvidos na execucao do

PrOjeto,

CLAusuLA QUARTA - DA VIGENc!A E DA PUBLICACÅo

O presente Termo tem vig合ncia de 12 (doze〉 meses, COntados de sua assinatura, POdendo ser

COmPiementado e/ou prorrogado, POr iguais e sucessivos perfodos de at6 60 meses, mediante

Termo Aditivo, desde que haja concordancia entre os partfcipes, manifestada com

antecedencia minima de 30 (trinta) dias.

CしÅusuLA QUiNTA - DA A町ERACÅo

Este instrumento podera ser aIterado mediante acordo entre as partes, POr meio de termo

aditivo.

Paragrafo師co. Em havendo acordo mutuo′ aS ParteS POderfo propo「 a pa面cipacfo de

OutrOS 6rgaos e/ou entidades neste Acordo, na qua=dade de colaboradoras, mediante termo

aditivo.

CしÅusuLA SEXTA- DA RESCiSÅo

Este Termo podera ser rescindido por quaIquer dos pa面cipes mediante notificacfo, COm

anteced台ncia minima de 3O (trinta) dias, e ainda, POr descumprimento de quaisquer cifusuias

Ou COndic6es estabeIecidas neste instrumento, Sem Prejufzo da continuidade das ac6es ou

atividades em curso.

Ru∂ Douto「 Fe「「eira, 28, 〔ent「o I CEP: 79.002-240 - C∂mPO G剛de/MS巾iefones: (67) 3306 3252 / 3306 7848

WWW.〔∂umS.gOV.b「 / atendimento@caums.gov.b「



⊂AU /M S #端置「a e u「banISmO de Mato G「osso do suI　　　臆臆臆臆臆臆臆臆臆臆_

CしÅusuしA SETiMA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos deverao ser solucionados mediante entendimento entre as partes,

devidamente forma=zados em termo aditivo ao presente ajuste.

CしÅusuLA Oi丁AVA - DO FORO

Para dirimir quaisquer quest6es que decorram direta ou indiretamente deste Acordo de

Cooperacao Tecnica, fica eleito o foro de Porto Alegre/RS, 「enunCiando as pa巾es, desde j5, a

quaIquer outro, POr mais priv=egiado que seja.

TIAGO HOしZMANN DA SiしVA

Presidente do CAU/RS

丁estemunhas:

Presidente do CAU/MS
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