
ANEXOS – PORTARIA Nº _29_/SVMA.G/2021 

Procedimentos para celebração de Parcerias junto à Secretaria Municipal do Verde 
e do Meio Ambiente. 

(Anexos 1 a 4) 

 

Anexo 1A- MODELO DE ENDEREÇAMENTO DE ENVELOPE- TERMO DE COOPERAÇÃO 

 

PROPOSTA DE TERMO DE COOPERAÇÃO 

(NOME DA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA) 

 

Aos cuidados do Sr. Secretário Adjunto 

 

 

ANEXO 1B– Modelo de Carta de Intenção para Termo de Cooperação propostas 
por pessoa física 

  

CARTA DE INTENÇÃO PARA TERMO DE COOPERAÇÃO 

  

São Paulo, (dia) de (mês) de (ano).  

  

À COMISSÃO DE PARCERIAS 

Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente 

  

(Nome), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador (a) do RG (nº do RG), 
inscrito(a) no CPF sob o nº (nº do CPF), residente e domiciliado (a) à (endereço 
completo), CEP (nº do CEP), telefone: (DDD)+ número, e-mail:_____________, vem 
pela presente, de acordo com o Decreto Municipal nº 52.062/2010, manifestar o 
interesse em celebrar junto à Secretaria do Verde e Meio Ambiente Termo de 
Cooperação para (título do Projeto e/ou especificação da parceria que deseja 
realizar), no (nome do local - ex. Parque do Carmo), pelo período de (prazo de 
vigência, no máximo de 3(três) anos), com o valor estimado de R$ (valor numeral e 
por extenso) propondo-se a realizar os serviços descritos na proposta apresentada 
em envelope lacrado, que segue anexo. 

  



Atenciosamente, 

________________________________ 

(Nome completo do proponente) 

   

  

ANEXO 1C – Modelo de Carta de Intenção para Termo de Cooperação propostas 
por pessoa jurídica 

  

(Timbre ou logotipo da pessoa jurídica) 

  

CARTA DE INTENÇÃO PARA TERMO DE COOPERAÇÃO 

  

São Paulo, (dia) de (mês) de (ano).  

  

À COMISSÃO DE PARCERIAS 

Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente 

  

(Nome empresarial e nome de fantasia, caso houver), com sede à (endereço 
completo), CEP (nº do CEP), inscrita no CNPJ sob o nº (número do CNPJ), neste ato 
representada(s), na forma dos seus atos constitutivos, por seu (sua) diretor (a) 
(Nome), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador (a) do RG (nº do RG), 
inscrito(a) no CPF sob o nº ( nº do CPF), telefone: (DDD)+ número, e-
mail:_____________,vem pela presente, de acordo com o Decreto Municipal nº 
52.062/2010, manifestar o interesse em celebrar junto à Secretaria do Verde e Meio 
Ambiente Termo de Cooperação para (título do Projeto e/ou especificação da 
parceria que deseja realizar), no (nome do local - ex. Parque do Carmo), pelo 
período de (prazo de vigência, no máximo de 3(três) anos), com o valor estimado de 
R$ (valor numeral e por extenso) propondo-se a realizar os serviços descritos na 
proposta apresentada em envelope lacrado, que segue anexo. 

  

Atenciosamente, 

____________________________________ 

(Nome Completo do Representante da pessoa jurídica proponente) 

(Nome da pessoa jurídica) 

  

  

ANEXO 1D – Modelo de Proposta de Termo de Cooperação por Pessoa Física 



  

PROPOSTA DE EXECUÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE MELHORIAS URBANAS E/OU 

PAISAGÍSTICAS E/OU AMBIENTAIS 

  

São Paulo, (dia) de (mês) de (ano).  

À COMISSÃO DE PARCERIAS 

Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente 

  

(Nome), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador (a) do RG (nº do RG), 
inscrito(a) no CPF sob o nº ( nº do CPF), residente e domiciliado (a) à (endereço 
completo), CEP (nº do CEP), telefone: (DDD)+ número, e-mail:_____________, vem 
pela presente, de acordo com o Decreto Municipal nº 52.062/2010, apresentar e 
especificar o objeto proposto na Carta de Intenção para Termo de Cooperação 
visando o Projeto (título do Projeto e/ou especificação do objeto da parceria que 
deseja realizar), no (nome do local - ex. Parque do Carmo), sem quaisquer ônus ou 
encargos à Administração Pública Municipal. 

O Projeto (título do Projeto ou do objeto da parceria que deseja realizar) consiste 
em (colocar especificação, prazo de vigência da cooperação- de no máximo 3 (três) 
anos, valor estimado, proposta de contrapartida visual com as especificações, 
respeitados os critérios estabelecidos pela CPPU- Comissão de Proteção de 
Paisagem urbana). 

(Se houver cronograma de obras e/ou serviços, colocar planejamento e cronograma 
para a entrega destes. Encaminhar todo o projeto técnico em CD-ROM ou pendrive) 

  

Atenciosamente, 

_________________________ 

(Nome completo do proponente) 

  

  

ANEXO 1E – Modelo de Proposta de Termo de Cooperação por Pessoa Jurídica 

  

(Timbre ou logotipo da pessoa jurídica) 

  

PROPOSTA DE EXECUÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE MELHORIAS URBANAS E/OU 

PAISAGÍSITICAS E/OU AMBIENTAIS 

  

São Paulo, (dia) de (mês) de (ano). 



  

À COMISSÃO DE PARCERIAS 

Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente 

  

(Nome empresarial e nome de fantasia, caso houver), com sede à (endereço 
completo), CEP (nº do CEP), inscrita no CNPJ sob o nº (número do CNPJ), neste ato 
representada(s), na forma dos seus atos constitutivos, por seu (sua) diretor (a) 
(Nome), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador (a) do RG (nº do RG), 
inscrito(a) no CPF sob o nº ( nº do CPF), telefone: (DDD)+ número, e-
mail:_____________, vem pela presente, de acordo com o Decreto Municipal nº 
52.062/2010, apresentar e especificar o objeto proposto na Carta de Intenção para 
Termo de Cooperação visando o Projeto (título do Projeto e/ou especificação do 
objeto da parceria que deseja realizar), no (nome do local - ex. Parque do Carmo), 
sem quaisquer ônus ou encargos à Administração Pública Municipal. 

O Projeto (título do Projeto ou do objeto da parceria que deseja realizar) consiste 
em (colocar especificação, prazo de vigência da cooperação- de no máximo 3 (três) 
anos, valor estimado, proposta de contrapartida visual com as especificações, 
respeitados os critérios estabelecidos pela CPPU- Comissão de Proteção de 
Paisagem urbana). 

(Se houver cronograma de obras e/ou serviços, colocar planejamento e cronograma 
para a entrega destes. Encaminhar todo o projeto técnico em CD-ROM ou pendrive) 

  

Atenciosamente, 

_________________________ 

(Nome Completo do Representante da pessoa jurídica proponente) 

(Nome da pessoa jurídica) 

  

  

ANEXO 2A– Modelo de Carta de Intenção para propostas de Doação/Comodato 
por Pessoa Física 

  

CARTA DE INTENÇÃO PARA TERMO DE DOAÇÃO ou COMODATO 

  

São Paulo, (dia) de (mês) de (ano). 

  

À COMISSÃO DE PARCERIAS 

Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente  

  



(Nome), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador (a) do RG (nº do RG), 
inscrito(a)  no CPF  sob o nº ( nº do CPF), residente e domiciliado (a) à (endereço 
completo), CEP (nº do CEP), telefone: (DDD)+ número, e-mail:_____________, vem 
pela presente, de acordo com os Decretos Municipais nº 40.384/2001 e 
58.102/2018, manifestar o interesse em  celebrar Termo de Doação e/ou Comodato 
de ______________(especificação de bem, serviço e/ou direitos a ser doado ou 
oferecido em comodato) à Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, sem 
quaisquer ônus ou encargos à Administração Pública Municipal. 

O(s)  ______________(especificação de bem (ns), serviço (s) e/ou direitos a ser 
doado ou oferecido em comodato) serão doados para o Parque (especificar 
destinação, por exemplo, um parque. Caso não haja, apenas indicar que será para a 
Secretaria do Verde e Meio Ambiente). O valor correspondente ao total do(s) 
bem(ns), serviço(s) e/ou direito(s) é de R$ (valor numeral e por extenso), conforme 
nota fiscal ou declaração do bem, serviço e/ou direito que consta dentro do 
envelope lacrado. 

  

Atenciosamente, 

________________________________ 

(Nome completo do proponente) 

  

  

ANEXO 2B – Modelo de Carta de Intenção para propostas de Doação/Comodato 
por Pessoa Jurídica 

  

(Timbre ou logotipo da empresa) 

  

CARTA DE INTENÇÃO PARA TERMO DE DOAÇÃO ou COMODATO 

  

São Paulo, (dia) de (mês) de (ano).  

  

À COMISSÃO DE PARCERIAS 

Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente  

  

(Nome empresarial e nome de fantasia, caso houver), com sede à (endereço 
completo), CEP (nº do CEP),  inscrita no CNPJ sob o nº (número do CNPJ), neste ato 
representada(s), na forma dos seus atos constitutivos, por seu (sua) diretor (a) 
(Nome), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador (a) do RG (nº do RG), 
inscrito(a)  no CPF  sob o nº ( nº do CPF), residente e domiciliado (a) à (endereço 
completo), CEP (nº do CEP), telefone: (DDD)+ número, e-mail:_____________, vem 
pela presente, de acordo com os Decretos Municipais nº 40.384/2001 e 



58.102/2018, manifestar o interesse em  celebrar Termo de Doação e/ou Comodato 
de ______________(especificação de bem, serviço e/ou direitos a ser doado ou 
oferecido em comodato) à Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, sem 
quaisquer ônus ou encargos à Administração Pública Municipal. 

O(s)  ______________(especificação de bem (ns), serviço (s) e/ou direitos a ser 
doado ou oferecido em comodato) serão doados para o Parque (especificar 
destinação, por exemplo, um parque. Caso não haja, apenas indicar que será para a 
Secretaria do Verde e Meio Ambiente). O valor correspondente ao total do(s) 
bem(ns), serviço(s) e/ou direito(s) é de R$ (valor numeral e por extenso), conforme 
nota fiscal ou declaração do bem, serviço e/ou direito que consta dentro do 
envelope lacrado. 

  

Atenciosamente, 

________________________________ 

(Nome Completo do Representante da pessoa jurídica proponente) 

(Nome da pessoa jurídica) 

  

  

ANEXO 3A – Modelo de Proposta de Acordo de Cooperação 

  

(Timbre ou logotipo da OSC) 

  

PROPOSTA DE ACORDO DE COOPERAÇÃO 

  

São Paulo, (dia) de (mês) de (ano).  

  

À COMISSÃO DE PARCERIAS 

Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente  

            

(Nome empresarial e nome de fantasia, caso houver), com sede à (endereço 
completo), CEP (nº do CEP),  inscrita no CNPJ sob o nº (número do CNPJ), neste ato 
representada(s), na forma dos seus atos constitutivos, por seu (sua) diretor (a) 
(Nome), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador (a) do RG (nº do RG), 
inscrito(a)  no CPF  sob o nº ( nº do CPF), residente e domiciliado (a) à (endereço 
completo), CEP (nº do CEP), telefone: (DDD)+ número, e-mail:_____________,vem 
pela presente, de acordo com a Lei nº 13.019/2014, bem como do Decreto 
Municipal nº 57.575/2016, bem como com a Lei nº 13.019/2014, apresentar e 
especificar o objeto proposto na Carta de Intenção para Acordo de Cooperação 
visando o Projeto (título do Projeto e/ou especificação do objeto da parceria que 



deseja realizar), no (nome do local - ex. Parque do Carmo), sem quaisquer ônus ou 
encargos à Administração Pública Municipal. 

O Projeto (título do Projeto ou do objeto da parceria que deseja realizar) consiste 
em (colocar especificação, prazo de vigência da cooperação- de no máximo 5(cinco) 
anos-, valor estimado, proposta de contrapartida visual com as especificações, 
respeitados os critérios estabelecidos pela CPPU- Comissão de Proteção de 
Paisagem urbana). 

(Se houver cronograma de obras e/ou serviços, colocar planejamento e prazo para a 
entrega destes. Encaminhar todo o projeto técnico em CD-ROM ou pendrive) 

  

Atenciosamente, 

_________________________ 

(Nome Completo do Representante da OSC proponente) 

(Nome da OSC) 

 

 

ANEXO 4 – MODELOS DE CONTRAPARTIDAS VISUAIS 

 

 



 



 

 



 
 


