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TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE 
 
 

Pelo presente instrumento o MUNICÍPIO DE JANUÁRIA, Estado de Minas Gerais, 
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 21.461.546/0001-10, com sede administrativa na Rua Ana Maria 
Montalvão Pimenta, nº 75, Centro, cidade de Januária/MG, neste ato representado 
interinamente pela Secretária Municipal de Turismo e Cultura, Srª Vanessa Alves Borborema, 
se compromete e responsabiliza em regime de parceria mútua com ASSOCIAÇÃO DOS 
EMPREENDEDORES DAS PRAIAS DE JANUÁRIA/MG, inscrita no CNPJ Nº 
31.952.283/0001-03, localizada na Rua Gualberto de Carvalho, nº 342, bairro centro, 
Januária/MG, neste ato representado pelo seu presidente Gabriel Victor Mont Alto Santos, com 
a Permissão de uso da Superintendência do Patrimônio da União – SPU, regional de Minas 
Gerais, firmam em comum acordo o presente TERMO DE COMPROMISSO E 
RESPONSABILIDADE, conforme as condições e especificações a seguir: 
 
Justificativa: A praia de Januária é considerada uma das melhores praias de água doce, 
banhada pelo Velho Chico, muito bem frequentada pela população januarense e turistas de 
várias partes do Brasil. A temporada de praia é tradicionalmente entre os meses de junho até 
meados de setembro, ganhou destaque no calendário anual dos eventos turísticos e culturais 
do município. Conhecida como a “A Praia de Minas” este período interfere de forma positiva na 
economia municipal, sendo a principal fonte geradora de empregos e rendas, dando essencial 
suporte ao comércio, na prestação de serviços nas áreas de restaurantes, bares, hotéis, 
eventos artísticos e setores de artesanatos, fomentando o turismo local e servindo ainda de 
palco para prática esportiva por meio de competições que atraem um grande público. Assim 
reconhecendo a importância de Januária como referência regional do turismo ecológico, a 
expectativa é transformar a praia de Januária no grande diferencial turístico para o município e 
região, tendo como meta assegurar a qualidade de infraestrutura e serviços aos usuários, 
sendo necessária a parceria com o poder público pra o desenvolvimento deste projeto, uma 
vez que a associação não dispõe de recursos financeiros. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO  

 
1.1. A parceria com a Associação dos Empreendedores das Praias de Januária/MG, que 
apresentou o projeto “Januária: A praia de Minas”, tem como objeto executar as atividades 
capazes de realizar a temporada de praia 2019, com retorno para a população de cultura e 
lazer, e trazendo para os empreendedores um lucro econômico e gerando empregos 
temporários, pois a exploração do espaço da praia é de maneira sustentável nos aspectos 
turísticos, ambientais, culturais, esportivos, econômicos e sociais, visando aprimorar a rede de 
atendimento ao visitante, com a finalidade de garantir uma melhor temporada de praia para o 
ano 2019, com infraestrutura adequada, fomentando o desenvolvimento econômico local. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

 
2.1. DA ASSOCIAÇÃO: 
 
2.1.1. É de responsabilidade da associação: 
 

• Assegurar a qualidade de atendimento com infraestrutura e serviços turísticos na 
temporada de praia 2019 aos usuários, cumprindo todas as normas da Vigilância 
Sanitária;  
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• Fomentar a prática do turismo sustentável;  
 

• Cada empreendedor associado deve montar sua barraca, em estrutura de madeira e 
palhas e alguns quiosques, todas montadas em um alinhamento sendo os mesmos 
responsáveis pela montagem das barracas, desmontagem da estrutura e guarda da 
mesma ao final da temporada de praia, podendo cada barraca ter um nome 
específico de letreiro, uniforme, temática de organização, proporcionando 
diversidade aos seus clientes, dentro de um padrão geral, aprovado pela Prefeitura; 

 
• Fornecer os sanitários químicos adequados;  

 
• Fornecer uma Caixas d’água; 

 
• Efetuar o pagamento do valor referente ao alvará de funcionamento das barracas 

para prestação do serviço, expedido pela prefeitura; 
 

•  Cada barraqueiro associado deverá garantir a alimentação da polícia militar e corpo 
de bombeiros durante a temporada de praia, com fornecimento de lanches; 

 
• Recolher o lixo das barracas, o qual deverá estar armazenado em sacos plásticos e 

disponibilizados para coleta até as 09:00 horas da manhã diariamente, sendo que 
após este horários deverá ser dispensado no container. 

 
 
2.2. DO MUNICÍPIO: 
 
2.2.1. É de responsabilidade do Município garantir a infraestrutura mínima para a praia, 
devendo: 
 

• Realizar a limpeza de toda área da praia, com fornecimento de tambores de lixo; 
produtos de limpeza; coleta (sacos plásticos); local do descarte e limpeza dos 
banheiros químicos, além de disponibilizar tambores para transportar os rejeitos, 
transporte, local para descarte desse rejeitos e mão de obra para limpeza; 
 

• Garantir a manutenção de serviços (limpeza e salva vidas);  
 

• Disponibilizar 04 lixeiras de 200 litros; 
 

• Disponibilizar a sinalização: Placas indicação da praia; boas vindas; áreas de risco; 
estacionamento e área de banho, que será de responsabilidade da Secretaria 
Municipal de Turismo e Cultura; 

 
• Fomentar a prática esportiva estimulando hábitos saudáveis dos frequentadores da 

Temporada de Praia 2019, desenvolvendo atividades esportivas em parcerias com 
academias locais, o que será de responsabilidade da Secretaria Municipal de 
Esporte; 
 

• Coordenador geral; 
 

• Buscar o apoio do Corpo de Bombeiros e Policiamento Militar, sendo responsável 
pela instalação de 01(uma) tenda para abrigá-los; 

 
• Desenvolver projetos culturais durante a temporada de praia; 
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• Portal de entrada; 

 
• Disponibilizar salva vidas durante o horário de funcionamento da praia, sendo 102 

diárias;  
 

• Fiscalizar e disponibilizar: guarda no período noturno; 02 fiscais de Tributos, 02 
fiscais da vigilância sanitária, 02 fiscais de Obras;  

 
• Contribuir para a consciência ambiental dos usuários da praia por meio de ações de 

destinação adequada do lixo e uso consciente e seguro da área de praia; 
 

• Cadastrar os ambulantes para que possam comercializar dentro do circuito da praia, 
sendo que deveram ter o alvará para prestação do serviço expedido pela prefeitura; 

 
• Disponibilizar máquinas do próprio município para limpar, molhar, estruturar e 

organizar estrada regulamente; 
 

• Disponibilizar 01(um) motor gerador, garantindo o custo com combustível (Diesel), 
com funcionamento das 07:00 às 22:00 horas; 

 
• Estruturar a rede de fornecimento de água capaz de abastecer as barracas, com 

instalação de quantidade de duchas suficientes em todo o circuito da praia, com 
motor bomba para captação de água, com sinalização no período noturno, bem 
como disponibilizar a infraestrutura para instalação da caixa d’água, que será 
fornecida pela Associação. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES  

 
3.1. Assumir e garantir o cumprimento de todos os compromissos firmados neste termo, não 
sendo permitido o acesso à área do circuito de praia por ambulantes, barraqueiros ou 
comerciantes que não possuam o alvará ou que não sejam associados à Associação dos 
Empreendedores das Praias de Januária/MG. 
 
3.2. O lixo deverá ser recolhido e estar armazenado em sacos plásticos, disponibilizados para 
coleta até as 09:00 horas da manhã diariamente, sendo que após este horários deverá ser 
dispensado no container, não sendo permitido acumulo do lixo fora do local indicado. 
 
3.2.1. O não cumprimento do disposto na cláusula anterior implicará em aplicação das 
penalidades conforme cláusula sexta, deste termo. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DOS PATROCINIOS  

  
4.1. Será permitido o patrocínio e divulgação somente de Pessoa Jurídica que tenha apoiado a 
realização da temporada de praia. 
 

CLÁUSULA QUINTA: VIGÊNCIA 

 
5.1. A temporada de praia 2019 ocorrerá de 07/07/2019 a 04/08/2019, sendo que o presente 
termo tem sua vigência expirada ao final, podendo ser prorrogado a critério da Administração 
mediante avaliação das disponibilidades financeiras. 
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CLÁUSULA SEXTA: DAS PENALIDADES 

 
6.1 - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas nesta termo por parte da 
Associação, e quaisquer outras irregularidades identificadas, a Secretaria Municipal de Turismo 
e Cultura poderá, garantida a prévia defesa, aplicar seguintes sanções: 

 
a) advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária da utilização dos equipamentos disponibilizados pelo órgão 
público para temporada de praia 2019. 
 

6.2 - A sanção de advertência de que trata o subitem 6.1, letra a, poderá ser aplicada nos 
seguintes casos: 
 

a) Descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas ou 
defeitos observados na execução do termo de compromisso. 
 

6.3 – Pela negativa em cumprir as normas da vigilância sanitária e fiscal, na execução do 
serviço objeto deste termo ou pelo descumprimento das notificações para regularização das 
falhas apontadas pelo Município, a Associação sujeitar-se-á à multa conforme estipulado pelo 
Código de Posturas do Município de Januária nº 1005/79, a ser aplicada pela Secretaria de 
Obras e Serviços Públicos. 
 
6.4 – A pena de suspensão temporária da utilização dos equipamentos disponibilizados pelo 
órgão público poderá ser aplicada diante do descumprimento frequente das normas deste 
termo.  
 

CLÁUSULA SÉTIMA: DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
7.1. Concordamos em assumir toda a responsabilidade no que se refere à execução do objeto 
desta parceria para realização da temporada de praia 2019, bem como assumimos o 
compromisso de cumprir e fazer cumprir todas as obrigações e atividades previstas neste 
termo. 

 
Este Termo de Compromisso e Responsabilidade é expressão da verdade e por 

ele respondo integralmente. 
 
                                                                                                       Januária, 01 de julho de 2019 

 
 
 

Marcelo Felix Alves de Araújo                                                          Vanessa Alves Borborema 
Prefeito Municipal de Januária                                            Secretária Municipal de Governo 
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