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Prefeitura oferece cursos de 
qualificação na área de turismo

Município se prepara para receber mais visitantes na Copa do Mundo

Há menos de um mês para a 
Copa do Mundo, o Brasil ainda 
enfrenta o problema da carên-
cia de mão de obra qualifica-
da. Mesmo com o mercado de 
trabalho aquecido, vários seto-
res encontram dificuldades em 
contratar profissionais qualifi-
cados para trabalhar no maior 
torneio de futebol mundial.

Em Brumadinho, para mu-
dar essa realidade, a Prefeitu-
ra vem trabalhando desde o 
início do ano com o objetivo 

ra atuar na área de turismo. Mi-
nistrados no espaço da Uaitec 
Brumadinho, os cursos são to-
talmente gratuitos. 

A qualificação profissional 
representa uma das principais 
ações para preparar o muni-
cípio para grandes eventos. O 
objetivo é capacitar os profis-
sionais para atender com qua-
lidade e competência os turis-
tas, o que fortalece a imagem 
de Brumadinho como destino 
turístico para todos os públicos.

Mexerical - Comunidade de Maricota | Luiz Carlos
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D I Á R I O  O F I C I A L  D O  M U N I C Í P I O

de oferecer cursos de educa-
ção profissional e tecnológica. 
Em parceria com os Ministérios 
do Turismo e da Educação, por 
meio do Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec), o Executi-
vo municipal implantou cursos 
de qualificação profissional na 
área de turismo.

Esses cursos integram o Pro-
natec Copa, programa federal 
com objetivo de profissionali-
zar e capacitar profissionais pa-

Neste mês, começaram as 
turmas dos cursos de agente 
de informações turísticas, in-
glês aplicado a serviços turís-
ticos e de auxiliar administrati-
vo. No próximo dia 2 de junho, 
começam as aulas do curso de 
organizador de eventos, tam-
bém voltado para a área de tu-
rismo.  

Os interessados podem en-
trar em contato com a Secreta-
ria Municipal de Turismo e Cul-
tura pelo telefone 3571-2430.
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Atos do Executivo | Convênios

CONVÊNIO Nº.   010/2014
TERMO DE FILIAÇÃO E COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO E A ASSOCIAÇÃO DAS CIDADES 
HISTÓRICAS DE MINAS GERAIS, NA FORMA ABAIXO:
Pelo presente instrumento, de um lado o município de Brumadinho, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO, com sede em 
Brumadinho, na rua Dr. Victor de Freitas, Nº28 Bairro Centro, inscrito no CNPJ nº18.363.929/0001-40, doravante denominado simplesmente 
MUNICÍPIO, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Antônio Brandão,  Identidade M-590.536 -SSP/MG, CPF 075.812.206-30, resi-
dente na Rua Afrânio, Bairro, 207, Lourdes, Brumadinho/MG, e, do outro lado, a Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais, entidade 
representativa das cidades históricas, sem fins lucrativos, sediada na Rua  Bom Jesus, 146  – Centro – Congonhas - MG, inscrita no CNPJ nº 
05.844.903/0001-72,  representada por seu presidente Sr. HELVÉCIO LUIZ REIS, doravante denominada ASSOCIAÇÃO, nos termos da Lei Orgâni-
ca Municipal,  art. 154,  Lei Federal  8.666/93 e suas modificações posteriores; observado o  disposto no artigo 30, IX da CF/1988 (que preconiza 
a competência dos Municípios na promoção da proteção do patrimônio histórico-cultural local) c/c o artigo 29, XII da mesma Carta Constitu-
cional e em consonância à Lei Municipal 1869/2011 que autoriza a filiação  do  Município de Brumadinho Associação das Cidades Históricas de 
Minas Gerais firmam entre si o presente Convênio de Filiação e Cooperação, observadas as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente Convênio é a filiação do município de Brumadinho a Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais e o estabeleci-
mento de condições de cooperação  entre os convenentes, visando  o planejamento, execução, implantação e desenvolvimento de atividades 
culturais, bem como sua relação com o turismo e a educação tendo por objetivo principal a preservação do acervo cultural das cidades filiadas 
e o seu desenvolvimento sustentável, por meio de ações conjuntas coordenadas pela Associação.
a)considerando que o Município de Brumadinho vem, sistematicamente, ao longo dos anos, executando e apoiando as atividades de promo-
ção da cultura mineira, na manutenção e preservação de bens  tombados, com características históricas e potencial turístico em seu território 
e levando em conta as precárias condições em que se encontra o acervo cultural de nossa cidades que comungam problemas comuns de 
desenvolvimento urbano e preservação de acervos culturais de importância singular no cenário nacional;
b)o presente convênio  tem por meta a cooperação do município e da Associação, no desenvolvimento de ações conjuntas, para a conserva-
ção do seu acervo arquitetônico, como dever do Município,  atendendo, aos princípios constitucionais de preservação da memória nacional, 
competência concorrente entre a União, o Estado e o Município, conforme artigo 30 da CF/88.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA EFETIVAÇÃ ODA FILIAÇÃO E COOPERAÇÃO
O objeto do presente Termo de Filiação e Cooperação se efetivará por meio de ações conjuntas, definidas por meio de Assembléias Gerais da 
Instituição, que serão organizadas e dirigidas de acordo com as normas estatutárias da entidade.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS COMPETÊNCIAS
I) COMPETE AO MUNICÍPIO
a)Consignar em seu orçamento dotações específicas para cobertura das despesas decorrentes deste convênio, assumindo a parcela que lhe 
for destinada em Assembleia Geral, como sua contraprestação mensal de filiação;
b)Assumir, para com a Associação e com os demais municípios filiados a parceria nos projetos de interesse comuns, disponibilizando dados, 
levantamentos e tecnologia que dispuser na consecução dos objetivos propostos e aprovados em assembleia geral;
c)Credenciar, além do Prefeito Municipal, dois representantes para a Assembleia Geral da Entidade, na forma disposta nos Estatutos da Asso-
ciação.
II) COMPETE A ASSOCIAÇÃO DAS CIDADES HISTÓRICAS DE MINAS GERAIS
a) Promover o desenvolvimento de ações culturais e turísticas;
b) Promover o desenvolvimento integrado das condições e infraestrutura dos programas a serem executados preservando o patrimônio histó-
rico e cultural dos municípios integrantes da associação;
c) Estabelecer uma relação interinstitucional pautada na competência compartilhada na gestão dos sítios históricos (área tombada e do seu 
entorno imediato);
d) Promover as atividades culturais bem como o desenvolvimento do turismo nos sítios históricos;
e) Fomentar a inserção do setor privado, cooperativo das populações locais no desenvolvimento das ações a serem realizadas na área de 
intervenção dos programas;
f ) Auxiliar na captação de recursos para alocá-los mediante programação específica acordada entre as instituições e entidades diretamente 
envolvidas;
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA
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O presente convênio terá início na data de sua publicação e término na data de 31 de dezembro de 2014.
CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
As despesas com a execução deste Convênio correrão à conta de créditos orçamentários do MUNICÍPIO, na seguinte classificação orçamentá-
ria:
02.022.001 13.392.0017 2.173 3350410000
CLÁUSULA SEXTA: DOS VALORES
A estimativa de investimentos por parte do Município para realização do presente termo é de R$18000,00 (dezoito mil reais) para o exercício 
de 2014 e encontra previsão no Plano Plurianual – Lei Municipal 2021 de 18/12/2013 e na Lei Orçamentária Anual - Lei Municipal 2030 de 27 
de dezembro de 2013.
CLÁUSULA OITAVA  - DA PUBLICAÇÃO
O MUNICÍPIO providenciará a publicação deste Convênio, em extrato, no Diário Oficial do Estado, conforme dispõe o art. 61, parágrafo único, 
da Lei nº. 8.666/93.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO
Este Convênio poderá ser rescindido ou alterado, a qualquer tempo por qualquer das partes convenientes mediante comunicação escrita.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DENÚNCIA
O presente Convênio poderá ser denunciado por qualquer um dos partícipes, a qualquer tempo, mediante prévia comunicação por escrito no 
prazo de 30 (trinta) dias, observadas as disposições estatutárias e o Regimento Interno da Entidade.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
Fica eleito o foro da comarca de Brumadinho-MG para dirimir dúvidas e/ou questões resultantes de interpretações e/ou execução do presente 
Convênio.
E, por estarem assim justos e conveniados, assinam o presente instrumento, em 04 (quatro) vias de mesmo teor e forma.
Brumadinho/MG, 20 de maio de 2014.
HELVÉCIO LUIZ REIS/Presidente da Associação das Cidades Histórias de Minas Gerais
ANTÔNIO BRANDÃO/Prefeito Municipal de Brumadinho

Secretaria Municipal de Administração
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