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LEI MUMCIPAL N.. O1O/2021

,,AUTONZÀ O PODER EXECÜTNO A FIRMAR 'TERMO

ASSOCTATNO COM A ASSOCTAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO Dá
NISCENTE DO RIO DOCÀ".

o pREFErro MUNrctpAL DE rRESIDENT! BERNARDE§_MG, faço saber que a
Câmara Municipal de Presidente Bernardes"MG aprovou, e eu, prefeito Municipal, em
s€u nome, sanciono e promulgo a seguinte ki:

Art.le. Fica o poder Executivo autorizado a firmar termo associativo com a
Associação do circuito Turístico da Nascerrte do Rio Doce, associação civil de direito
privado, sem fins luoativos, inscrita no CNB no. 04.gss.s53/000r-3o, com sede na Rua
Dr. ]oão Batista Viana, 99, centro, Alto Rio froce.

ParágraÍo único - O presente terrno associativo a que s€ refere esta lei será
formalizado uredinnte a celebração de instrumento de temro associativo firmado entre
as partes.

ArL2a. Em razão do êrmo associativo firmado no artigo anterior fica o
Executivo Municipar awtorizado, a tíhrlo de anuidade, a nepassar a associação o valor
anual de Ri$ 17.43g,40 (dezessete mir quatrocento§ e trinta e oito reais quarenta
centavos).

AÍt3. O termo associativo sená realizado com a elaboração de plano de
Trabalho entre a enüdade e o Município visando a cons€cução dos objetivos firrnados
no presente termo.

Art.4o. Â entidade, ao final de cada exereício, fica obrigada a apresentar
prestação de contas dos recursos recebidos no exercício, sob pena de vúação de
repasse nos exercícios subsequmtes.

Art 5e. A despesa consignada nâ presente lei correrá a conta de dotação
orçamentária prevista na Iei orçamerr&ária anual do exercício de 2021, ficando o
Executivo autorizado a suplemerrtar a preserrte dotaçâo, caso necessário.

Art.6e. Não se aplita ao presente termo associativo as disposiçôes da L,ei
Federal ne. 13.019p014 nos termoe do artigo 3s, inciso DÇ âlfueâ ,,c,,, desta lei.

Art.F. Esta Iei errtra em vigor na data de sua publicação.

Presidente Bemardes-MÇl7 de março de 2C21r.
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