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TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 

 

 

Termo de Cooperação Técnica que entre si 

celebram o Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia do Rio Grande do Sul (CREA-RS), e o 

Município de ____________ /RS, através de sua 

Secretaria de Obras (Setor Fiscalização) 

objetivando a troca de informações e o mútuo 

apoio técnico. 

 

 

Pelo presente instrumento, O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E 

AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL, serviço público federal, inscrito no CNPJ sob o n.º 

92.695.790/0001-95, com sede na Rua São Luiz, nº 77, na cidade de Porto Alegre-RS, neste ato 

representado por seu Presidente, Eng. Civil Melvis Barrios Junior, a seguir denominado 

simplesmente CREA/RS, e o MUNICÍPIO DE _______, inscrito no CNPJ sob nº_____,através 

da SECRETARIA DE OBRAS (SETOR DE FISCALIZAÇÃO), com sede na Rua 

________________, na cidade de __________, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, 

senhor _______________________, resolvem firmar o presente Termo de Cooperação, o qual 

se regerá pelas seguintes cláusulas e condições: 

 
 CLÁUSULA PRIMEIRA 

 

O presente Termo de Cooperação tem como objetivo a troca de informações 

recíprocas sobre as obras executadas no município de __________, a fim de permitir a 

identificação mais célere das obras que estejam sem licença da SECRETARIA DE OBRAS 

(SETOR DE FISCALIZAÇÃO), e/ou sem profissional responsável técnico. 
  

 CLÁUSULA SEGUNDA 

 

Compete ao CREA-RS: 

 

1) Comunicar a SECRETARIA DE OBRAS (SETOR DE FISCALIZAÇÃO) a ocorrência de obra 

(edificação nova, reforma ou demolição) sem licença da Secretaria, quando detectada pela 

sua fiscalização; 

 

Compete à SECRETARIA DE OBRAS: 

 

1) Comunicar ao CREA-RS a ocorrência de obra (edificação nova, reforma ou demolição) sem a 

presença de profissional responsável técnico, quando detectada pela sua fiscalização; 

 

2) Exigir que o profissional anote sua responsabilidade técnica pelos projetos e execuções de 

obras licenciadas pela SECRETARIA através do registro da competente ANOTAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. 
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CLÁUSULA TERCEIRA 

 

As despesas incorridas pelas partes na execução do presente Termo de 

Cooperação serão de responsabilidade de cada partícipe executante e, em hipótese alguma, 

poderão ser atribuídas à outra parte. 

 
CLÁUSULA QUARTA 

 

O presente termo vigorará até o dia 31 de Dezembro de ______, podendo 

ser rescindido, a qualquer tempo e por qualquer uma dos partícipes, mediante comunicação 

escrita, ou prorrogada, se assim entenderem de forma expressa.  

 
CLÁUSULA QUINTA 

 

Este Termo de Cooperação será publicado no Diário Oficial Federal e 

Municipal, sob a forma de extrato. 

 
CLÁUSULA SEXTA 

 

Para dirimir eventuais dúvidas, decorrentes da execução do presente acordo, as 

partes elegem a Justiça Federal Porto Alegre - RS. 
 

E assim, por estarem de acordo com as cláusulas deste instrumento, 

assinam o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor, juntamente com as testemunhas 

abaixo. 

 

____________, __ de _________ de 2012. 

 

 

 

                  Eng. Civil Melvis Barrios Junior 

                       Presidente do CREA-RS. 

  

 Prefeito Municipal de ___________ 

 

Testemunhas:            

 

1._______________________________ 
RG _______________ 

    

2.______________________________ 
RG _______________ 

                                                                                  Insp. Chefe da Inspetoria de _______ 


