
Prefeitura de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

LEI N° 3.689 
28 DE ABRIL DE 2015. 

Autoriza o Município de Tupanciretã a firmar convênio 
de cooperação com o Centro Social, Industrial e 
Assistencial Mãe de Deus. 

O Prefeito Municipal 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 Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 
Lei: 

Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio de cooperação para 
oferta de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/SUAS, Secretaria Munici-
pal de Assistência Social e Habitação de Tupanciretã e Centro Social, Industrial e Assis-
tencial Mãe de Deus, sendo esta entidade cadastrada no Conselho Municipal de Assis-
tência e enquadra no perfil do programa. 

Parágrafo Único – Os termos do convênio autorizado no caput deste artigo estão previs-
tos no ANEXO I desta lei. 

Art. 2° O Convênio terá duração de 6 (seis) meses a contar da data de sua assinatura. 
podendo ser renovado ou revogado de acordo com interesse de ambas as partes .  

Art. 3° Os custos com o presente convênio serão cobertos pela seguinte dotação: 

Órgão: 10— Sec. Mun. Desenvolvimento Social e Habitação 
Unidade: 01— Coordenadoria de Assistência Social 
Função: 08— Assistência Social 
Subfunção: 244— Assistência Comunitária 
Programa: 0046— Assistência Social Geral 
Atividade: 2.067— Manutenção dos Programas de Proteção Social Básica 
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 
Código da Despesa: 4814— Serviços Técnicos Profissionais 
Fonte de Recursos: 1179— PBV/SCFV 
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Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ/RS, aos 28 (vinte e oito) dias 
do mês de abril de 2015. 

Carlos Augusto Bríarn de Souza 
Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se no átrio da Prefeitura 
Municipal. 

Tupanciretã. 28 de abril de 2015. 

Giovani Dalmás 
Secretário Municipal da Administração.  

Certifico que esta Lei foi publicada no átrio da Prefeitura 
Municipal, de Tupanciretã, 28 de abril de 2015 à 

/ 	 / 

Tupanciretã, 	 

Giovani Dalmás 
Secretário Municipal da Administração. 
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ANEXO I 

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO N° /2015 

Convênio de Cooperação que entre si celebram o Secretaria 
Municipal de Assistência Social e Habitação de Tupanciretã e o 
Centro Social, Industrial e Assistencial Mãe de Deus. 

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 CONVENENTE, 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, doravante 
simplesmente denominado CONVENENTE, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação 
de Tupanciretã-RS, inscrita no CNPJ sob o n° 14,339.856/0001-09 estabelecido a Rua Expedicionário João 
Moreira Alberto, n° 201, nesta cidade, representada pela Secretária de Desenvolvimento Social e Habitação, 
Cleuci Braz de Souza e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tupanciretã, Pessoa Jurídica 
de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o n. ° 98.315.211/0001-18, estabelecido a Avenida Presidente 
Getulio Vargas, n° 40, nesta cidade, representado pelo Presidente do Centro Social e Assistencial 
Mãe de Deus, Sr. Francisco Carlos Sanders, brasileiro, Assistente Social e motorista, portador da RG 
n°1038185301 , e CPF n° 506.031.320-49 , residente e domiciliado na Rua Pinto Bandeira, 58 nesta 
cidade de Tupanciretã, RS, doravante denominado CONVENIADO, em conformidade com a Lei Municipal 
n° (...) e nos termos do art. 116 da Lei Federal n° 8.666/93, celebram entre si o presente CONVÊNIO DE 
COOPERAÇÃO, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

Cláusula Primeira. 
DO OBJETO. 

1. O objeto do presente Convênio é a mútua colaboração entre as partes, para a obtenção do resultado 
comum, qual seja o atendimento de crianças, adolescentes e idosos da população do Município, que 
se dará através de repasse mensal de acordo com as metas previstas no plano de trabalho e as 
especificações elencadas na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. 

Cláusula Segunda. 
DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DO VALOR TOTAL DO CONVÊNIO. 

2. O Convênio terá vigência pelo prazo de 06 (seis) meses, iniciando-se no dia 	de 	 de 2015 e 
encerrando-se no dia 	de 	 de 2015, tendo como valor total os números de metas do plano de 
ação vezes R$ 50,00. 

2.1 Este convênio poderá ser prorrogado por igual período, se presente os requisitos legais e se de vontade 
das partes. 

Cláusula Terceira. 
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DA FORMA E DOS PRAZOS DOS PAGAMENTOS DOS CONVÊNIOS. 

3. O CONVENENTE repassará ao CONVENIADO, mensalmente o valor projetado conforme plano de 
trabalho, anexo ao presente Convênio, que será utilizada conforme descrito no referido plano de trabalho e 
após a prestação de conta mensal. 

3.1. O repasse se realizado no máximo até o 10° (décimo) dia útil do mês subseqüente ao vencido, será 
realizado em 6 (seis) parcelas anuais, no valor de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais) cada, 
através de depósito em conta corrente de titularidade do CONVENIADO e no valor estipulado para o mês do 
repasse, conforme Plano de Trabalho. 

3.2. O valor recebido pelo CONVENIADO deverá ser utilizado em conformidade com o Plano de Trabalho 
apresentado. 

Cláusula Quarta. 
DA DESPESA. 

4. A despesa decorrente da execução do presente Convênio correrá à conta da seguinte dotação 
orçamentária: 

Órgão: 10— Sec. Mun. Desenvolvimento Social e Habitação 
Unidade: 01— Coordenadoria de Assistência Social 
Função: 08— Assistência Social 
Subfunção: 244—Assistência Comunitária 
Programa: 0046— Assistência Social Geral 
Atividade: 2.067— Manutenção dos Programas de Proteção Social Básica 
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 
Código da Despesa: 4814— Serviços Técnicos Profissionais 
Fonte de Recursos: 1179— PBV/SCFV 

Cláusula Quinta. 
DA CONTRAPARTIDA. 

5. Como contrapartida aos recursos recebidos, o Conveniado se obriga: 

a) Priorizar os atendimentos que envolvem situações prioritárias prevista no SCFV; 
• Em situação de isolamento; 
• Trabalho infantil; 
• Vivência de violência e, ou negligência; 
• Fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 anos; 
• Em situação de acolhimento; 
• Em cumprimento de MSE; 
• Egressos de medida socioeducativas; 
• Situação de abuso e/ ou exploração sexual; 
• Com medida de proteção do ECA; 
• Crianças em situação de rua; 
• Vulnerabilidade que diz respeito as pessoas com deficiência; 
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b) Realizar grupos conforme as especificidades dos ciclos de vida; 
c) Assegurar espaços de convívio e o desenvolvimento de relações de afetividade e sociabilidade; 
d) Valorizar a cultura das famílias e comunidades locais pelo resgate de suas culturas e promoção de 

vivências lúdicas; 
e) Desenvolver o sentimento de pertença e de identidade; 
f) Promover a socialização e a convivência comunitária; 
g) Incentivar a participação comunitária, a apropriação dos espaços públicos e o protagonismo no terri-

tório; 

Cláusula Sexta. 
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. 

6. O CONVENIADO deverá prestar contas dos recursos recebidos, no prazo de até cinco (5) dias após o 
recebimento de cada parcela, encaminhando ao Setor de Contabilidade do CONVENENTE toda a 
documentação referente ao repasse de valores. 

6.1. Nas prestações de contas a conveniada deverá apresentar também a conciliação bancária com 
demonstrativo de extrato bancário e cópia ou espelho dos cheques emitidos na aplicação dos recursos. 

6.2. Para efeito de prestações de contas somente serão aceitos comprovantes de despesas constantes do 
plano de trabalho. 

6.3. No caso da prestação de contas ser julgada irregular, ilegal ou estiver com documentação incompleta, o 
Setor de Contabilidade notificará ao representante legal do CONVENIADO para que, no prazo de dez (10) 
dias úteis promova a sua regularização ou apresente a defesa que tiver, sob pena de, em não fazendo 
dentro desse prazo, ser o respectivo processo encaminhado ao Sistema de Controle Interno da 
Administração Pública, para a adoção das medidas legais cabíveis. 

Cláusula Sétima. 

DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DO CONVENENTE. 

7.1. São direitos do Convenente: 
7.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do Convênio, em todas as suas etapas, até o termo final de sua 
vigência; 

7.1.2. Exigir que o Conveniado cumpra, mensalmente, a sua contrapartida; 
7.1.3. Suspender a liberação dos recursos, no caso de falta ou de prestação incompleta de contas dos 
recursos recebidos, até que seja regularizada a falta ou completada a documentação comprobatória pelo 
Conveniado; 

7.1.4. Vistoriar e gerenciar as ações do Conveniado, no tocante aos atendimentos prestados nas entidades 
durante a execução das atividades e das despesas administrativas subvencionadas por este Convênio; 
7.1.5. Revisar, fiscalizar e gerenciar, em cooperação com o Conveniado, o objeto deste Convênio; 
7.1.6. Exigir que os grupos ou oficinas sejam realizados em cumprimento ao presente Convênio sejam de 
qualidade; 

7.1.7. Proceder a outras revisões, fiscalizações ou vistorias que digam respeito à execução do presente 
Convênio; 

7.1.8. Gerenciar a relação de profissionais prestadores de serviços a serem contratados pelo Conveniado. 
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7.2. São obrigações do Convenente: 

7.2.1. Disponibilizar, para o pagamento do Conveniado, os recursos necessários para a subvenção deste 
Convênio, na forma e nos prazos estipulados no Plano de Trabalho; 
7.2.2. Proporcionar os meios necessários para a execução do Convênio. 

Cláusula Oitava. 
DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DO CONVENIADO. 

8.1. São direitos do Conveniado: 

8.1.1. Receber do Convenente os recursos necessários à subvenção objeto deste Convênio, na forma e nos 
prazos estipulados no Plano de Trabalho apresentado; 

8.1.2. Adotar os seus procedimentos de rotina para as ações que visem à execução do presente Convênio; 
8.2. São obrigações do Conveniado: 

8.2.1. Prestar contas dos recursos recebidos, mensalmente, até 35 (trinta e cinco) dias após o seu 
recebimento; 

8.2.2. Cumprir fielmente a contrapartida, exposta na cláusula quinta do presente convênio; 
8.2.3. Contratar e pagar os profissionais que se fizerem necessários para a execução do objeto deste 
Convénio; 

8.2.4. Proporcionar os meios necessários para a execução do presente Convênio; 
8.2.5. Acatar e cumprir a gerência do Convenente na execução do presente Convênio. 

Cláusula Nona. 
DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 

9. O Conselho Municipal da Assistência Social acompanhará a execução do presente Convênio, em todos 
seus termos. 

Cláusula Décima. 
DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. 

10. Aplicam-se ao presente Convênio, 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. 

Parágrafo Único: Para realizar a perfectibilização do convênio, a entidade conveniada deverá apresentar 
os documentos previstos no art. 27 da Lei 8.666/93, bem como certidões de regularidade com o INSS e 
FGTS, conforme determinação do art. 155, § 3°, da Constituição Federal e art. 2° da Lei 9.012/95. 

Cláusula Décima Primeira. 
DA RESCISÃO. 

11. O presente Convênio poderá ser rescindido, de comum acordo entre as partes, mediante prévia 
notificação escrita, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
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Cláusula Décima Segunda. 
DA ELEIÇÃO DO FORO. 

12. 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 Convênio. 

E, ao final, estando às partes celebrantes de acordo com as cláusulas e condições constantes do presente 
Convênio 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 	de 

 

de 2015 

  

Carlos Augusto Bru-m de Souza 	 Fran artosSanders 
Prefeito Municipal 	 Presidente do Centro Social 

Cleuci 	ou a 
Secretária Municipal de Desenvolvimento 
Social e Habitação 

Testemunhas: 
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