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Município de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

LEI N° 3856 
24 DE AGOSTO DE 2016. 

Autoriza o Município de Tupanciretã a firmar 
termo de cooperação com a Associação de 
Moradores do Assentamento Nossa Senhora 
Fátima. 

O Prefeito de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas 

atribuições legais, e de acordo com a Lei Orgânica Municipal, 

FAZ SABER: 

Que a Câmara Municipal de Tupanciretã aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar termo de cooperação com a Associação 
de Moradores do Assentamento Nossa Senhora Fátima com a finalidade de melhorar a infraestrutura 
da quadra poliesportiva da EMEF Serafim Correa de Barros. 

Parágrafo Único - Os termos da cooperação autorizada no caput deste artigo estão previstos no 

ANEXO I desta lei. 

Art. 2° O termo terá duração até a data de 31 de dezembro de 2016 ou até o término das melhorias a 
serem realizadas, podendo ser renovado ou revogado de acordo com interesse de ambas as partes. 

Art. 3° Os custos com o presente termo serão cobertos por dotações próprias do Poder Executivo 
Municipal.  

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO DE TUPANCIRETÃ/RS, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de 

agosto de 2016. 

Carlos Augusto Brum de Souza 
Prefeito de Tupanciretã 

Rua Exp. João Moreira Alberto, 181 . Centro - Tupanciretã/RS - Fone: 55 3272-7500 e 55 3272-7545 
www.tupancireta.rs.gov.br  e-mail: juridico@tupancireta.rs.gov.br  



Município de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

ANEXO I 

TERMO DE COOPERAÇÃO N° 006/2016 

Termo de Cooperação que entre si celebram o 
Município de Tupanciretã e a Associação de 
Moradores do Assentamento Nossa Senhora 
Fátima. 

O MUNICÍPIO DE TUPANCIRETÃ, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob 
o n.° 88.227.764/0001-65, com sede na cidade de Tupanciretã - RS, Rio Grande do Sul, situada a 
Rua Expedicionário João Moreira Alberto n° 181, centro, CEP 98170-000, doravante denominada 
simplesmente de MUNICÍPIO, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Carlos Augusto 
Brum de Souza, brasileiro, casado, advogado, portador do RG n.° 1015187477, CPF n.° 392.475.380-
68, e a ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA FÁTIMA, 
localizada no interior deste município, neste ato representa pelo seu presidente, senhor José Gilmar 
Hindermann, brasileiro, RG n° 1045160205 e CPF n° 882.285.410-15, doravante denominada 
ASSOCIAÇÃO, celebram entre si o presente TERMO DE COOPERAÇÃO, mediante as seguintes 
cláusulas e condições: 

Cláusula Primeira. 
DO OBJETO. 

1. O objeto do presente termo é a mútua colaboração entre as partes, para a obtenção do 
resultado comum, qual seja a realização de melhorias na infraestrutura da quadra 
poliesportiva da EMEF Serafim Correa de Barros, localizada no Assentamento Nossa Senhora 
Fátima, interior de Tupanciretã, com a construção de uma cozinha. 

Cláusula Segunda. 
DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DO VALOR TOTAL DA COOPERAÇÃO. 

2. O termo terá duração até a data de 31 de dezembro de 2016 ou até o término das melhorias a 
serem realizadas, podendo ser renovado ou revogado de acordo com interesse de ambas as partes. 

Cláusula Terceira. 
DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO 

3.1. O MUNICÍPIO se compromete a disponibilizar os materiais de construção necessários para a 
edificação de uma cozinha anexa à quadra poliesportiva da EMEF Serafim Correa de Barros, nos 
termos, moldes e valores do memorial descritivo anexo. 

3.2. O MUNICÍPIO ainda se compromete a prestar auxílio técnico e logístico por meio do 
Departamento de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo do Município. 

Cláusula Quarta. 
DA CONTRAPARTIDA DA ASSOCIAÇÃO 
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4.1. A ASSOCIAÇÃO se compromete a disponibilizar a mão de obra para a construção de uma 
cozinha anexa à quadra poliesportiva da EMEF Serafim Correa de Barros, nos termos, moldes e 
valores do memorial descritivo anexo. 

4.2. A ASSOCIAÇÃO ainda se compromete a realizar a obra seguindo estritamente as diretrizes 
estabelecidas pelo memorial descritivo bem como pelas orientações emanadas pelo Departamento 
de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo. 

Cláusula Quinta. 
DOS CUSTOS 

5.1. Os custos com a disponibilização dos materiais para a realização do TERMO serão suportados 
por dotações próprias do MUNICÍPIO. 

5.2. Eventuais custos com a disponibilização de mão de obra para a realização do TERMO serão 
suportados exclusivamente pela ASSOCIAÇÃO, não possuindo o MUNICÍPIO nenhuma 
responsabilidade quanto a este item. 

Cláusula Sexta. 
DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO. 

6.1. São direitos do MUNICÍPIO: 
6.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do terno, em todas as suas etapas, até o termo final de 
sua vigência; 
6.1.2. Exigir que a ASSOCIAÇÃO cumpra a sua contrapartida; 
6.1.3. Vistoriar e gerenciar as ações da ASSOCIAÇÃO durante a execução do TERMO; 
6.1.4. Revisar, fiscalizar e gerenciar. em cooperação com a ASSOCIAÇÃO, o objeto deste termo: 
6.1.5. Proceder a outras revisões, fiscalizações ou vistorias que digam respeito à execução do 
presente termo; 
7.1.6. Gerenciar a relação de profissionais prestadores de serviços a serem contratados pela 
ASSOCIAÇÃO. 

7.2. É obrigação do MUNICÍPIO proporcionar os meios necessários para a execução do TERMO. 

Cláusula Sétima. 
DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO. 

7.1. São direitos da ASSOCIAÇÃO: 
7.1.1. Receber do MUNICÍPIO os materiais necessários à execução objeto deste termo, na forma e 
nos prazos estipulados no memorial descritivo apresentado; 
7.1.2. Adotar os seus procedimentos de rotina para as ações que visem à execução do presente 
termo; 

7.2. São obrigações da ASSOCIAÇÃO: 
7.2.1. Prestar contas dos materiais recebidos até 35 (trinta e cinco) dias após o seu recebimento; 
7.2.2. Cumprir fielmente a contrapartida, exposta na cláusula quarta do presente termo; 
7.2.3. Contratar e pagar os profissionais que se fizerem necessários para a execução do objeto deste 
termo; 
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7.2.4. Proporcionar os meios necessários para a execução do presente termo; 
7.2.5. Acatar e cumprir a gerência do MUNICÍPIO na execução do presente termo. 

Cláusula Oitava. 
DA FISCALIZAÇÃO. 

8. A execução do presente termo poderá ser fiscalizada pela Secretaria Municipal de Educação, 
Secretaria Municipal da Fazenda e Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito, esta última 
representada pelo Departamento de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo.  

Cláusula Nona. 
DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. 

9.1. Aplicam-se ao presente termo, no que concerne à fiscalização, acompanhamento, notificações, 
imposição de penalidades, rescisão e outras matérias afins, as disposições pertinentes da Lei Federal 
n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e, subsidiariamente no que couberem, as disposições legais, 
civis e penais cabíveis. 

Cláusula Décima. 
DA RESCISÃO. 

10. O presente termo poderá ser rescindido, de comum acordo entre as partes, mediante prévia 
notificação escrita, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

Cláusula Décima Primeira. 
DA ELEIÇÃO DO FORO. 

11. Fica eleito o Foro da Comarca de Tupanciretã, preferindo este a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas ou omissões que possam advir presente termo. 

E, ao final, estando às partes celebrantes de acordo com as cláusulas e condições constantes do 
presente TERMO de Cooperação, assinam-no em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 
02 (duas) testemunhas, que também o assinam, para que dele surtam os jurídicos e legais efeitos a 
que se destina. 

Tupanciretã, em 24 de agosto de 2016. 

Carlos August6um de Souza 	 José Gilmar Hindermann 
Prefeito Municipal 	 Presidente da Associação de Moradores 

Testemunhas: 
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