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CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TECNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

CAIARA MUNICIPAL DE CAPELINHA E A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, 

INDUSTRIAL, AGROPECUÁRIA E DE SERVIÇOS DE CAPELINHA. 

A Câmara Municipal de Capelinha, com sede na Rua José Pimenta de 
Figueiredo, n° 05, Centro, Capelinha/MG, inscrita no CNPJ sob o n° 
20.635.201/001-26, representada pelo Presidente da Mesa Diretora, Sr. Wilson 

Carlos de Abreu, e a Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de 

Serviços de Capelinha - ACIAC, com sede no Beco Vá Mariquinha, 70 

Centro, Capelinha/MG, inscrita no CNPJ sob o n° 21.248.810/0001-31, 

representado por seu presidente, Sr. Maurício Teixeira dos Santos Junior, 
considerando o interesse mútuo de cooperação entre as partes, celebram o 

presente convênio, mediante cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

É objeto do presente convênio a filiação da Câmara Municipal de Capelinha 

junto à Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços de 
Capelinha —ACIAC. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA ACIAC 

A ACIAC compromete-se a emitir guias para descontos em serviços médicos, 

hospitalares, odontológicos, fisioterapeuticos, laboratoriais, óticas e outros, 

oferecendo-se com isso, benefícios à vereadores, servidores da Câmara 

Municipal de Capelinha, familiares e demais pessoas autorizadas pela Câmara. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Os valores dos descontos mencionados nesta Cláusula 
serão estabelecidos de acordo com a tabela em anexo, fornecida pela ACIAC. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CAPELINHA 

A Câmara Municipal de Capelinha, durante a vigência deste, se compromete a 

pagar à ACIAC o valor de R$300,00 (trezentos reais), em parcela única, a ser 
quitada até o dia 31/01/2019. 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 

O presente convênio vigerá no período compreendido entre a data da 
formalização deste e o dia 31/12/2019. 
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CL'AUSULA QUINTA - DA RESCISAO CONTRATUAL 

Este termo de convênio poderá ser rescindido a qualquer tempo, por qualquer 
das partes nele envolvidas, mediante comunicação escrita devidamente 
fundamentada do interessado, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

CLÁUSULA SEXTA—DO FORO 

Fica eleito, desde já, o foro da Comarca de Capelinha/MG, para serem 
dirimidas quaisquer questões que porventura surgiram em função do presente 
instrumento. 

19 	Nada mais havendo, lavrou-se este presente instrumento de Convênio de duas 
vias de igual teor, por todos assinados, visto que foram atendidas as 
formalidades legais. 

Capelinha, 02 de Janeiro de 2019. 

WILSONC L"S' ABREU 
Presidente da Mesa Dir-tora da 

Câmara Municipal de -nelinha/MG 

MAURICIO TEIX 1 DOS SANTOS JUNIOR 
Presidente da Aso iação Comercial, Industrial, 

Agropecuária e de . - iços de Capelinha - ACTAC 


