
Lei nº 1.044/2013 
 
 
Autoriza o Executivo Municipal a filiar-se e firmar 
convênio com a Associação do Circuito Turístico 
Lago de Furnas e dá outras providências. 
 

  
    O povo de Município de Divisa Nova, Estado de Minas Gerais, por seus 
representantes na Câmara Municipal aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte 
Lei: 

     Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a promover a filiação do 
Município de Divisa Nova na Associação do Circuito Turístico Lago de Furnas, firmando convênio 
de cooperação Técnica e Financeira, objetivando a realização de ações de desenvolvimento do 
turismo no Município, em integração com a microrregião. 

    § 1º - O convênio autorizado pelo presente artigo deverá se adequar, no 
couber, ao artigo 116 e parágrafos, da lei federal 8.666/93. 

    § 2º - A Prefeitura Municipal de Divisa Nova participará das assembléias da 
Associação do Circuito Turístico Lago de Furnas, por meio de seus representantes. 

     Art. 2º - O Município contribuirá mensalmente com valor de acordo com o 
Estatuto Social da Associação do Circuito Turístico Lago de Furnas e Regimento Interno.     

     Parágrafo Único - As contribuições serão repassadas até o quinto dia útil de 
cada mês. 

     Art. 3º - As transferências de recursos para Associação do Circuito Turístico 
Lago de Furnas, far-se-ão por intermédio de dotação orçamentária específica a ser aberto por 
crédito adicional especial no presente exercício. 

     Art. 4º - O município consignará a contribuição mensal nos futuros projetos 
de lei orçamentária, enquanto estiver em vigor o convênio definido no artigo 1º. 

     Art. 5º - A Associação do Circuito Turístico Lago de Furnas encaminhará à 
Prefeitura Municipal cópias de seus balancetes e relatórios de suas atividades. 

    Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

     Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento e a execução da 
presente Lei pertencer, que a cumpra e a faça cumprir, tão inteiramente como nela se 
contém. 

    Divisa Nova, em 21 de agosto de 2013. 

 
     José Luiz de Figueiredo 
          Prefeito Municipal 
 



 
MINUTA DE CONVÊNIO 

 
   

PARTES: 
 
Convenente - MUNICÍPIO DE DIVISA NOVA, com sede à Praça Presidente Vargas, nº 01 

- Centro, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.243.279/0001-08, neste ato 
representada pelo Prefeito Municipal, Sr. José Luiz de Figueiredo, brasileiro, casado, agricultor, 
portador do R.G. M-2.497.214 e do CPF 287.286.026-68, residente e domiciliado à Praça 
Presidente Vargas, nº 315 em exercício legal de suas funções. 

 
Conveniado - Associação do Circuito Turístico Lago de Furnas, inscrita no CNPJ/MF 

sob nº. 14.102.790/0001-20, associação civil sem fins lucrativos, com sede na Rua Machado, 700 
Bairro Centro – Paraguaçu MG, neste ato representado pelo presidente, Natal Donizetti 
Cadorini, brasileiro, engenheiro, portadora do R.G. nº. MG. 13.944.627 SSP/MG inscrito no CPF 
sob o nº 001.776.438-62, residente  à Praça do Rosário, 330, na  cidade de Elói Mendes, estado 
de Minas Gerais, celebram o presente convênio, que se regerá pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 
de junho de 1993  e suas alterações, mediante cláusulas e condições a seguir estabelecidas, com 
o objetivo de desenvolver programas e ações que promovam o Turismo Sustentável no Município 
de Divisa Nova de forma integrada com os demais municípios que compõe o Circuito Turístico 
Lago de Furnas.  
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
Constitui objeto deste, a conjugação de ações e programas, destinados à promoção, 
desenvolvimento e fortalecimento do Turismo Municipal de forma integrada com os demais 
municípios associados ao “Circuito Turístico Lago de Furnas”. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES  
 
I. São obrigações do MUNICÍPIO: 
 

a. Transferir a ACILAGO  recursos financeiros consignados na cláusula quarta do presente 
convênio, mediante repasse mensal, conforme o previsto no Plano de Trabalho; 

b. Apoiar, assessorar, fiscalizar e participar da implantação e do desenvolvimento do Plano 
de Trabalho em parceria com a associação inclusive indicar parâmetros técnicos e 
requisitos mínimos para a execução das atividades objeto deste convênio; 

c. Supervisionar, acompanhar e proceder periodicamente qualitativa e quantitativamente às 
atividades destinadas a ACILAGO em decorrência deste convênio, propondo a qualquer 
tempo reformulações que entender cabível; 

d. Assinalar prazo para que a associação adote as providências necessárias para o exato 
cumprimento das obrigações decorrentes deste convênio, sempre que verificada alguma 
irregularidade, sem prejuízo da retenção das parcelas dos recursos financeiros; 

e. Receber mensalmente o comprovante das parcelas do recurso repassado para a 
ACILAGO. 

f. Arcar com despesas como hospedagens, alimentação e transporte para trabalhos 
relacionados ao turismo do município e das atividades da Associação.  

 
 
II. São obrigações da Associação: 
 

a. Executar as ações a que se refere à Cláusula Primeira, de acordo com o presente pacto; 



b. Zelar pela manutenção dos padrões de qualidade dos serviços prestados, de acordo com 
as diretrizes técnicas e operacionais definidas em parceria com o MUNICIPIO; 

c. Aplicar os recursos repassados pela Prefeitura do Município, exclusivamente no objeto 
deste Convênio; 

d. Assegurar ao MUNICIPIO, através de equipe técnica, as condições necessárias ao 
acompanhamento, à supervisão e avaliação do desenvolvimento da execução das 
atividades, objeto deste convênio, adequando-se aos parâmetros e requisitos mínimos 
exigidos;  

e. Promover a elaboração de um plano integrado para o desenvolvimento sustentável dos 
Municípios que integram a ACILAGO; 

f. Viabilizar o acesso às pessoas usuárias dos serviços oferecidos e ao conteúdo da 
proposta de trabalho, garantidos qualidade a quem dele se beneficiar; 

g. Estabelecer convênios com órgãos governamentais e não governamentais para o 
desenvolvimento dos projetos de interesse do município; 

h. Apresentar, anualmente, ao MUNICIPIO, relatório das atividades desenvolvidas, bem 
como, comprovantes da aplicação dos recursos recebidos; 

i. Exercer a representação do Município perante organizações estaduais e federais, 
relacionadas ou não com o setor turístico, procurando defender interesses gerais da 
ACILAGO, sem servir às causas individuais ou particulares; 

j. Estabelecer e promover a capacitação e treinamento de recursos humanos locais, atuando 
na formação de mão de obra qualificada; 

k. Desenvolver e realizar levantamentos estatísticos para determinar, periodicamente, os 
dados sócio-econômicos, mantendo um banco de dados sobre a ACILAGO; 

l. Promover, periodicamente, campanha publicitária de fortalecimento da indústria turística, 
perante a comunidade local, estadual e federal; assessorando o Município na elaboração 
de material promocional; 

m. Desenvolver ações para preservação do patrimônio histórico, cultural, natural e ambiental 
do Município. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 
 
O valor total estimado do presente convênio é de R$ 3.600,00 ( três mil e seiscentos reais). 
 
Parágrafo Primeiro –  O Município pagará a importância de R$ 3.600,00, parcelado em 12 X R$ 

300,00, podendo ser alterado através de termo aditivo. 
 
Parágrafo Segundo – A contribuição que trata o parágrafo primeiro será paga de acordo com as 
normas adotadas  no município com autorização expressa do prefeito. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 
 
O prazo de vigência deste Convênio é de 12 (doze) meses, compreendido o período de 
___________________ a _________________, podendo ser prorrogado por igual período, a 
critério das partes, mediante termo aditivo, observado o limite legal de 5 (cinco) anos, nos termos 
da Lei 8.666/93 e alterações. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 



A ACILAGO prestará contas ao MUNICIPIO, mediante apresentação de comprovantes mensais, 
em conformidade com o relatório consolidado de dados quantitativos dos atendimentos mensais. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO 

 
O controle e a fiscalização da execução do presente ajuste ficarão sob encargo do órgão 
municipal, responsável pela execução de políticas públicas para o turismo. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA 

 
Este Convênio poderá, a qualquer tempo e por iniciativa de qualquer dos partícipes, ser 
denunciado mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias, ressalvada a hipótese de rescisão por 
descumprimento de suas cláusulas ou por infração legal. Em qualquer caso, responderá cada 
partícipe pelas obrigações assumidas, até a data do rompimento do acordo. 

 

CLÁUSULA  OITAVA – DAS ALTERAÇÕES 

 
Este Convênio poderá ser aditado, por acordo entre os partícipes para prorrogação do prazo de 
vigência ou suplementação de seu valor. 
 

CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO 

 
A eficácia deste Convênio fica condicionada a publicação do respectivo extrato na Internet, após a 
data de sua assinatura, contendo os seguintes elementos: 
 

I. espécie, número do instrumento, nome e CNPJ/CPF dos partícipes e dos signatários; 
 

II. resumo do objeto; 
 

III. prazo de vigência e data de assinatura. 
 

IV. Valor do convênio. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTE 

 
Em caso de prorrogação deste Convênio o valor de que trata a cláusula quarta poderá ser 
reajustado, após 12 meses, seguindo-se o INPC/IBGE ou outro índice oficial do Governo que vier 
a substituí-lo. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 
 
Fica eleito o foro da Comarca de Cabo Verde, Estado de Minas Gerais, para dirimir quaisquer 
questões resultantes da execução deste Convênio. 
 



E por estarem de acordo com as Cláusulas e condições ajustadas, firmam o presente termo de 
Convênio em 03 (três) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 
 

 
 

Divisa Nova, ... de .......... de 2013. 
 

 
 
 
 

      
 

Nome do Prefeito 
MUNICIPIO DE DIVISA NOVA 

PREFEITO 
 
 
 
 
 
 

NATAL DONIZETTI CADORINI 
PRESIDENTE 

ASSOCIAÇÃO DO “CIRCUITO TURÍSTICO 
LAGO DE FURNAS” 

 
 
 

 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
1 - ________________________ 

RG nº. 
CPF nº. 
 

 
 
2 - ________________________ 
         RG nº. 

CPF nº. 


