GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO ÚNICO
TERMO DE ANUÊNCIA E ADESÃO

MUNICÍPIO DE ________________________
À Associação dos Municípios do Espírito Santo – AMUNES
C/C: Secretaria de Estado de Controle e Transparência - SECONT

1. ANUÊNCIA E ADESÃO
Considerando o escopo pretendido pela Associação dos Municípios do Espírito
Santo – AMUNES, da qual somos afiliados, qual seja, o de bem defender os
interesses de todos os seus associados;

Considerando o pleno conhecimento dos trabalhos a serem desenvolvidos por meio
do ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA celebrado entre o GOVERNO DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e a Associação dos Municípios do Estado do
Espírito Santo – AMUNES, do qual certifica ter recebido cópia de inteiro teor;

Considerando que o ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA celebrado, tem por
objeto a concessão de apoio técnico e operacional, por meio da atuação da
Secretaria de Estado de Controle e Transparência - SECONT e do Instituto de
Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo – PRODEST,
para viabilizar a divulgação das informações relativas à execução orçamentária e
financeira dos Municípios, visando o atendimento às exigências contidas na Lei
Complementar 131, de 27/05/2009 e no Decreto 7.185, de 27/05/2010, por meio da
disponibilização de infraestrutura, com sítio na rede mundial de computadores
(internet) e um banco de dados, exclusivo à publicação das informações sobre a
execução orçamentária e financeira;

O Município de ________________________/ES, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ sob nº. ________________, com sua sede na Prefeitura
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Municipal situada na Av/Rua _______________________________, nº _____,
___________ (bairro), CEP _________, neste ato representado pelo seu Prefeito
Municipal, Sr. ____________________, brasileiro, ______________(estado civil),
__________________(profissão), portador do CPF nº ____________, e C.I nº
___________, residente e domiciliado em ________________________, manifesta
sua Anuência e procede a Adesão ao ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e a Associação
dos Municípios do Estado do Espírito Santo – AMUNES, em ___/____/2013,
conforme previsão expressa no item 1.3 do referido instrumento, o qual tem por
objetivo principal apoiar os municípios na divulgação das informações exigidas pela
Lei Complementar nº 131/2009.

2. CONDIÇÕES
Para tanto, e ciente das condições estabelecidas no ACORDO DE COOPERAÇÃO
TÉCNICA, desde já, manifesta que adotará todas as providências cabíveis para
cumprimento do disposto no item 3.1.3 do referido Termo, bem como se coloca a
disposição para prestar todas e quaisquer informações e ou documentos pertintes a
execução do objeto do ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA firmado.

O presente Termo de Anuência e Adesão será assinado em 03 (três) vias, a saber:
uma via do MUNICÍPIO ADERENTE, uma via da AMUNES e uma via da SECONT,
e passará a ser parte integrante do instrumento de ACORDO DE COOPERAÇÃO
TÉCNICA celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e a
Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo – AMUNES.
________________________ (ES), .... de ....................... de 2013.

____________________________________
MUNICÍPIO ADERENTE
................................ . – PREFEITO MUNICIPAL

_________________________________________
DALTON PERIM – PRESIDENTE DA AMUNES
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