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Excelentíssimo Senhor

Ver. Gilnei Alberto Jarré,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n.o 086/10

Senhor Presidente:

Pelei presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n.o

086/10, desta data, o qual Autoriza abertura de Crédito Especial e Suplementar no Or-

çamento de 2010, para apreciação sob Regime de Urgência.

Exposição de Motivos:

Faz-se necessário o presente projeto de Lei, visando a viabilização do repas-

se do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria do Desenvolvimento e dos Assuntos In-

ternacionais SEDAI para o Município de Carazinho para a pavimentação asfáltica

com CBUQ, da Rua Empresário Agenello Senger no Distrito Industrial Carlos Augusto

Fritz de Carazinho - RS e também para viabilização do repasse do Estado do Rio

Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura e Logística, com a inter-

veniência do Departamento Aeroportuário e o Município de Carazinho, visando à cons-

truçãodo Terminal de Passageiros do Aeroporto de Carazinho.

Atenciosamente,
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PROJETO DE LEI N.o086, DE 25 DE JUNHO DE 2010.

Autoriza abertura de Crédito Especial e
Suplementar no Orçamento de 2010.

Art. 1° Autoriza o Poder Executivo abrir um Crédito Especial no Orçamento do
corrente exercício, no valor total de R$ 370.355,05 ( trezentos e setenta mil, trezentos e cin-
qüenta e cinco reais e cinco centavos), com a seguinte classificação:

08 - SECR. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVo URBANOS
0805 -Vias Publicas Urbanas e Interior

0805.267820536.1053 - Obras Pavimentação Vias Públicas Urbanas
xxxx/344905100000000 - Obras e Instalação - Recurso SEDAI R$ 370.355,05

Art. 2° Servirá de cobertura do Crédito Especial, autorizado pelo artigo anterior,
a arrecadação proveniente de convênio com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Se-
cretaria do Desenvolvimento e dos Assuntos Internacionais SEDAI, Processo nO01031600/10-5
- objetivando a execução de ações relativas a PAVIMENTAÇÃO ASFÁL TICA COM CBUQ , da
Rua Empresário Agenello Senger no Distrito Industrial Carlos Augusto Fritz de Carazinho - RS.

Art. 3° Autoriza o Poder Executivo abrir um Crédito Suplementar no Orçamento
do corrente exerci cio, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), com a seguinte classifi-
cação:

10 - SECR. MUN. DO PLANEJAMENTO E URBANISMO
1001 - Vias Publicas Urbanas e Interior

1001.267810532.1065 - Obras Pavimentação Vias Públicas Urbanas
3646/344905100000000 - Obras e InstaI. - Recurso SEINFRAlDAP R$ 300.000,00

Art. 4° Servirá de cobertura para o Crédito Suplementar, autorizado pelo artigo
anterior, a arrecadação proveniente de convênio com o Governo do Estado do Rio Grande do
Sul por intermédio da Secretaria de Infraestrutura e Logística com a interveniência do Depar-
tamento Aeroportuário, e o Município de Carazinho, visando à construção do Terminal de Pas-
sageiros do Aeroporto de Carazinho.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

-~

Gabinete do Prefeito, 25 de junho de 2010.
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Estado do Rio Grande do Sul

Convênio FPE 1635/2009

Convênio que entre si celebram o Estado do
Rio Grande do Sul, por intermédio da
Secretaria de Infra-Estrutura e Logística, e o
Município de Carazinho, visando à
construção do Terminal de Passageiros do
Aeroporto de Carazinho.( )

j

o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ/MFsob o nº 87.934.675/0001-96,
representado neste ato pela Governadora, VEDA RORATO
CRUSIUS, por intermédio da SECRETARIA DE INFRA-
ESTRUTURA E LOGíSTICA, com a interveniência do
DEPARTAMENTO AEROPORTUÁRIO, a seguir denominada
SEINFRA/DAP, inscrita no CNPJ/MFsob o nº 08.838.143/0001-89,
com sede na Av. Borges de Medeiros, 1501 - 7º andar, em Porto
Alegre, representada neste ato pelo Titular, Daniel De Moraes
Andrade, portador da Cédula de Identidade nº 5010365822 - SSP/
RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 265.158.730/34, pelo Diretor do
Departamento Aeroportuário Fernando Magalhães Coronel,
portador da Cédula de Identidade nº 9001485201; inscrito no CPF/
MF sob o nº 205 879 290 49 e o MUNiCíPIO DE CARAZINHO, a
seguir denominado MUNiCípIO, com sede administrativa na
Avenida Flores da Cunha, 1264, em Carazinho, Estado do Rio
Grande do Sul, inscrito no CNPJ/MFsob o nº 87.613.535.0001-16,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Aylton de Jesus
Martins Magalhães, portador da Cédula de Identidade nº
6007763251, e inscrito no CPF/MFsob o nº 104.157.000-78, de
acordo com o processo administrativo nº ..... , resolvem celebrar o
presente CONVÊNIO, sujeitando-se às disposições da Lei Federal
nº8.666/93, no que couber, à Lei de Diretrizes Orçamentárias
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Estado do Rio Grande do Sul

2008, à Lei Complementar Federal 101/2000, à Instrução
Normativa IN CAGE nº 01, de 21 de março de 2006, e demais
normas regulamentares da matéria, mediante as cláusulas e
condições abaixo especificadas.

CLAÚSULA PRIMEIRA-DO OBlITQ

o presente Convênio tem por objeto a execução das obras
de Construção do Terminal de Passageiros do Aeroporto de
Carazinho, conforme Projeto Executivo elaborado pelo
Departamento Aeroportuário e orçado pela Secretaria Municipal
Planejamento de Carazinho, projeto que é parte integrante do
presente Convênio.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA SEINFRA/DAP

2.1. transferir os recursos financeiros para a execução do objeto
do Convênio, conforme estabelecido na Cláusula Sexta;
2.2. supervisionar, acompanhar e fiscalizar a execução técnica e
físico-financeira do objeto Convênio;
2.3. exigir as prestações de contas, na forma e nos prazos
fixados, conforme Cláusula Sétima;
2.4. emitir parecer sobre a regularidade das contas e da
execução do CONVÊNIO;
2.5. designar Comissão de Recebimento dos Serviços, que deverá
receber o objeto do Convênio, observado o disposto no 9 3º do Art.
73, da Lei nº 8.666/93;.
2.6.
prorrogar os prazos de iniCIO e/ou de conclusão do objeto do
convênio, na mesma proporção do atraso dos repasses das
transferências financeiras, desde que o Município não haja
contribuído para esse atraso; .
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Estado do Rio Grande do Sul

2.7. no caso de inadimplência ou de paralisação, parcial ou total,
injustificadas, assumir o controle, inclusive dos bens e materiais, e
a execução do CONVÊNIO, podendo transferir a responsabilidade a
outro interessado, sem prejuízo das providências legais cabíveis.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNiCíPIO

3.1. executar direta e/ou indiretamente, na forma da legislação
pertinente, os trabalhos necessários à consecução do objeto de
que trata este Convênio, observando sempre os critérios de
qualidade técnica, os custos e os prazos previstos;

3.2. proceder e responsabilizar-se pelos processos licitatórios
necessários à execução do presente Convênio, cumprindo
rigorosamente o previsto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; .

3.3. fornecer à SEINFRA/DAP cópias de todos os contratos
formalizados em função do Convênio;
3.4. providenciar junto aos órgãos competentes o licenciamento
ambiental para a execução da obra, se for o caso, cuja supervisão
técnica é objeto deste Convênio;
3.5. manter e movimentar os recursos financeiros recebidos em
conta bancária individualizada e vinculada, identificada pelo nome
e número do CONVÊNIO;

3.6. prestar contas dos recursos recebidos que devem estar
instruídas com as peças técnicas e contábeis;

3.7. manter registros contábeis individualizados das receitas e
das despesas do CONVÊNIO, de acordo com as normas brasileiras
de contabilidade;
3.8. restituir, integralmente, o valor recebido em decorrência do
presente Convênio, atualizado monetariamente e acrescido de
juros legais, na forma da legislação aplicável aos débitos para com
a Fazenda Estadual, a partir da data de seu recebimento, nas
hipóteses de inexecução o objeto, e/ou de não apresentação, no
prazo estabelecido pelo Estado, da prestação de contas parcial ou
final;
3.9. acompanhar e fiscalizar os contratos com terceiros para a
execução dos objetos do CONVÊNIO, responsabilizando-se pelos
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Estado do Rio Grande do Sul

recebimentos provisórios e definitivos, relativos a obras e/ou
serviços de engenharia;
3.10. atestar o recebimento de materiais e a prestação de serviços
nos documentos comprobatórios das despesas;
3.11. designar responsável técnico e providenciar a Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART relativa a obra e/ou serviços de
engenharia;
3,12. apresentar Relatório de Execução Físico-Financeira,
demonstrando o cumprimento de etapa ou fase anterior, conforme
o período e condições estabelecidas na Cláusula Sétima;
3.13. responsabilizar-se pelos encargos fiscais, comerciais,
trabalhistas e previdenciários, ou outros de qualquer natureza,
resultantes da execução do CONVÊNIO;
3.14. comunicar, tempestivamente, os fatos que poderão ou estão
a afetar a execução normal do CONVÊNIO para permitir a adoção
de providências imediatas pelo órgão ou entidade estadual;
3.15. comprometer-se a concluir o objeto conveniado, se os
recursos previstos no CONVÊNIO forem insuficientes para a sua
conclusão, sob pena de ressarcimento do prejuízo causado aos
cofres públicos, observando-se para tanto, os valores
estabelecidos na Cláusula Quarta - Do Valor;
3.16. aplicar os saldos do CONVÊNIO, quando não utilizados, em
poupança ou modalidade de aplicação financeira lastreada em
títulos da dívida pública;
3.17. aplicar os rendimentos da aplicação financeira referida na
alínea anterior exclusivamente no objeto do CONVÊNIO, devendo
os mesmos ser, obrigatoriamente, destacados no relatório e
demonstrativos da prestação de contas;
3.18. devolver quando da prestação de contas ou da extinção do
Convênio o valor equivalente à contrapartida pactuada, quando
não comprovar efetivamente a sua regular aplicação, sob pena de
Tomada de Contas Especial e inclusão no CADIN/RS.
3.19. elaborar relatório mensal sobre o andamento físico e
financeiro do objeto do Convênio;
3.20. incluir as receitas e as despesas do Convênio no respectivo
orçamento, em atendimento às disposições da Lei Federal nº
4.320, de 17 de março de 1964;

•
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Estado do Rio Grande do Sul .

•

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR

o valor para execução do empreendimento objeto deste
CONVÊNIO é de R$ 375,000,00 (trezentos e setenta e cinco mil
reais),

a) Para a contratação de empresa necessária à execução da
obra objeto do presente Convênio a SEINFRA/DAP
repassará ao MUNiCípIO a importância de R$ 300.000,00
(trezentos mil reais), a serem liberados conforme
estabelecido na Cláusula Sexta;

b) Caberá ao MUNiCípIO como contrapartida no
empreendimento, o valor de R$ 75.000,00 (setenta e
cinco mil reais), correspondente a 20 % (vinte por
cento) do valor total.O valor para execução do
empreendimento objeto deste CONVÊNIO é de R$
375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reias).

c)
d)

CLÁUSULA QUINTA - DO RECURSO FINANCEIRO

Os recursos financeiros da SEINFRA/DAP destinados à
execução deste. convênio correrão à conta das seguintes
dotações orçamentárias:

UO: 0401
Projeto: 5585
Natureza da Despesa: 4
Categoria Econômica: 4
Modalidade de Aplicação: 40
Elemento de Despesa: 42
Recurso: 0001
Nº Nota de Empenho: ."............ Data:

CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO

C:\DOClllllcnts and Settings\Prefeitura\Meus documentos\Estação de
Passageiors\MINUTA _CON VENIO _carazinho_tps.docC:\DoclIll1ents and Settings\Prefcitura\Meus documentos\Estação de
PassageiorslMIN UTA_CONVENIO _ carazinho _tps.doc



Estado do Rio Grande do Sul.

Os recursos financeiros serão repassados ao MUNiCípIO,
obedecendo ao cronograma de desembolso constante do Plano de
Trabalho - ANEXO 1/ AI/, em 4 (quatro) parcelas, conforme
Cronograma de desembolso, nos meses da vigência do Convênio,
em conta bancária vinculada, Agência , Conta Corrente
nº , aberta pelo MUNiCípIO, no Banco do Estado
do Rio Grande do Sul.

SUBCLÁUSULA ÚNICA - O repasse de cada parcela ficará
condicionado à apresentação da prestação de contas referente à
parcela anteriormente recebida. .

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

O Município deverá prestar contas do valor recebido, no
prazo máximo de sessenta dias a contar do prazo final para.
aplicação de cada parcela, sendo condição necessária, a prestação
de contas de cada parcela para liberação da parcela seguinte.

A prestação de contas formará processo administrativo
próprio, que será protocolado no órgão ou entidade estadual, no
interior ou na capital, e conterá os seguintes documentos:

I - ofícios de encaminhamento dirigido à autoridade máxima do
órgão ou entidade estadual, onde constem os dados
identificadores do CONVÊNIO;
II - cópia do termo de CONVÊNIO e respectivas alterações;
111- projeto padrão aprovado, apresentado na forma do Anexo da
Instrução Normativa IN CAGE 01/2006, devidamente aprovado
pela Concedente;
IV - relatório da execução físico-financeira, evidenciando as
etapas físicas e os valores correspondentes à conta de cada
partícipe ou, quando se t;-ata de obra não concluída, termo de
compatibilidade físico-financeira, que demonstrará a situação
física da obra em relação aos recursos repassados, inclusive a
contrapartida do executor e/ou do Município;
V - demonstrativo da execução da receita e da despesa do
CONVÊNIO, de modo a evidenciar a receita, classificada segundo a
natureza econômica dos ingressos (transferências, contrapartidas,
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Estado do nio Grande do Sul

rendimentos das aplicações financeiras), as despesas e o saldo
dos recursos não aplicados, firmados por Contador ou Técnico em
Contabilidade devidamente habilitado;
VI - relação de pagamento, evidenciando o nome do credor, o
número e valor do documento fiscal e/ou equivalente, em ordem
cronológica e classificados em materiais e serviços;
VII - relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos à
conta do CONVÊNIO, indicando o seu destino final, quando
estabelecido no CONVÊNIO;
VIII - extrato da conta bancária vinculada, desde o recebimento do
primeiro depósito até o último pagamento, a movimentação dos
rendimentos auferidos da aplicação financeira e a respectiva
conciliação bancária;
IX - demonstrativo do Resultado das Aplicações Financeiras que
se adicionarem aos recursos iniciais com os respectivos
documentos comprobatórios;
X - comprovantes de recolhimento dos saldos não utilizados,
inclusive rendimentos financeiros, à conta do recurso estadual do
CONVÊNIO;
XI - quando do encerramento do CONVÊNIO, relatório da
realização de objetivos e metas avençadas, acompanhado dos
elementos necessários à camprovação do cumprimento do objeto
do CONVÊNIO, através da emissão de termo que os objetivos
foram atingidos, ou de que os bens adquiridos estão instalados e
em funcionamento ou, quando se tratar de obra, termo de
conclusão da obra ou de recebimento definitivo, emitido pela
equipe ou pelo órgão estadual competente;
XII- certidões de quitação dos encargos incidentes sobre a obra,
na forma da legislação em vigor e o documento hábil expedido
pelo Poder Público municipal em relação à liberação da obra para
uso e utilização, para os fins autorizados, quando for o caso;
XIII - ata de aprovação pelo controle social respectivo, através do
conselho municipal ou comissão de cidadãos, que congregue, no
âmbito municipal, ações incluídas no objetivo do CONVÊNIO,
quanto á execução física e quanto ao seu atingimento ou
declaração, sob as penas da lei, de que o Conselho e a comissão
inexistem;
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Estado do Rio Grande do Sul

XIV - cópia do despacho adjudicatório e homologação das
licitações realizadas ou justificativas para sua dispensa ou
inexigibilidade, com o respectivo embasamento legal;
X.V - parecer do Órgão de Controle Interno Municipal quanto à
correta e regular aplicação dos recursos objeto do convênio;

Parágrafo Primeiro: Nas prestações de contas parciais,
vinculadas à realização de etapas do convênio, os documentos
referidos nos incisos XII,XIII,XIV e XV serão exigíveis apenas
quando da prestação de contas da última parcela.

Parágrafo Segundo: Os documentos comprobatórios das
despesas deverão ser emitidos em nome do MUNICíPIO,
devidamente identificada, com o nome e número do CONVÊNIO e
mantidos em arquivo em boa ordem, à disposição dos órgãos de
controle interno e externo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contados da aprovação da prestação de contas do gestor do
órgão .

•

CLÁUSULA OITAVA - DOS BENS

Os bens remanescentes por ocaslao da conclusão ou
extinção deste instrumento, incorporam-se ao patrimônio do
aeroporto ou aeródromo, constituindo universalidade da União,
equiparados a bens públicos, enquanto mantida a sua designação
específica, de acordo com o Art. 38 da Lei nº 7565, de 19 de
dezembro de 1986 - Código Brasileiro de Aeronáutica.

SUBCLÁUSULA ÚNICA - Caberá ao MUNiCíPIO, promover
todas as ações que se fizerem necessárias, junto aos órgãos
competentes, no sentido de promover a regularização da situação
patrimonial e o seu registro. A solicitação de homologação do
aeroporto ficará a cargo da SEINFRAIDAP.

CLÁUSULA NONA - DA VINCULAÇÃO E DOS COMPROMISSOS
COM TERCEIROS
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Estado do Rio Grande do Sul

9.1. As pessoas Físicas ou Jurídicas e as empresas contratadas
pelo MUNiCíPIO para executar o objeto do presente Convênio,
ficar-Ihe-ão diretamente vinculadas e subordinadas, não tendo a
SEINFRA/DAP_comrelação aos mesmos, qualquer vínculo; e
9.2. A SEINFRA/DAP não se responsabilizará por nenhum
compromisso assumido pelo MUNiCíPIO em desacordo com o
presente Convênio.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FORÇA MAIOR

São considerados casos de força maior os previstos no Art.
393 do Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA, ALTERAÇÃO E
EFiCÁCIA

O presente CONVÊNIO terá prazo de vigência de 6 ( seis)
meses, a contar da data da publicação da súmula no Diário Oficial
do Estado, podendo ser prorrogado ou modificado mediante
acordo entre os partícipes, formalizado por Termo Aditivo, quando
houver motivo justificado, devidamente autuado em processo,
consoante ~ 2º do artigo 57 e artigo 65 da Lei Federal nº
8.666/93.

Subcláusula única -O eventual (ou eventuais) aditamento também
terá sua eficácia condicionada à publicação de sua súmula no
Diário Oficial do Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA- DAS VEDAÇÕES

É vedada a inclusão nos convênios, sob pena de nulidade do ato e
responsabilidade do administrador, de cláusulas ou condições que
prevejam ou permitam:

J - alteração do objeto do convênio detalhado no Plano de
Trabalho, mediante termo aditivo;
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Estado do Rio Grande do Sul

1/ - pagamento de gratificação, honorários por serviços de
consultoria, assistência técnica e assemelhados, ou qualquer
forma de remuneração, a servidores que pertençam aos quadros
de pessoal da Administração Direta, Autarquias e Fundações da
União, do Estado e dos Municípios, bem como de despesas a título
de taxa de administração ou de gerência ou similares;

111 - utilização dos recursos em finalidade diversa da
estabelecida no respectivo instrumento, ainda que em caráter de
emergência, e a atribuição de efeitos financeiros retroativos;

IV - realização de despesas em data anterior ou posterior à
vigência;

V - realização de despesas com multas, juros ou correção
monetária, inclusive referente a pagamentos ou recolhimentos
fora do prazo.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DA RESCISÃO

o presente CONVÊNIO será rescindido pelo inadimplemento
de qualquer de suas Cláusulas ou superveniência de norma legal
que o torne inexeqüível, ou, a qualquer tempo por acordo entre os
partícipes.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - CORRESPONDÊNCIAS

Todas as correspondências deverão ser dirigidas para os .
endereços abaixo:

SEINFRA/DAP
Departamento Aeroportuário/Secretaria de Infra-estrutura e
Logística
Av. Borges de Medeiros, n.º 1501, 11º andar,
Porto Alegre/RS CEP: 90.119 900
Fone/Fax: (51) 3288 53 78/ (51) 3224-9867
E-mail: dap@seinfra.rs.gov.br

MUNICíPIO.
Prefeitura Municipal de Carazinho/Secretaria Municipal de
Planejamento e Urbanismo , ,
Carazinho/RS - CEP99500-000 .
Fone/Fax nº (54) 3331-1360/ (54)3331-6424 .
E-mal!: carla zambonato@carazinho.rs.gov.br
C:\Documents and Settings\Prefeítura\Meus documenros\Estação de
l)assageiors\MINUT A_ CONVENIO _ carazinho _ tps.docC:\DoCllJl1ents anel Settings\Prefeitura\Meus documentos\Eslação de
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Estado do Rio Grande do Sul

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DO FORO

Todas as questões e dúvidas decorrentes da execução deste
Convênio serão dirimidas e resolvidas, amistosamente, por via
administrativa, devendo prosseguir até esgotarem-se todas as
suas instâncias e níveis. Para casos que ficarem pendentes de
solução, fica eleito, como competente, o Foro da Justiça Estadual
de Porto Alegre.

E, por estarem justas e conveniadas, lavram este
instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença
das testemunhas abaixo.

Porto Alegre,

YEDA RORATOCRUSIUS,
Governadora do Estado.

de de 2010.

DANIEL DE MORAESANDRADE,
Secretário de Estado de Infra-Estrutura e Logística.

FERNANDOMAGALHÃES CORONEL,
Diretor do Departamento Aeroportuário.

Aylton de Jesus Martins de Magalhães
Prefeito Municipal de Carazinho.

Testemunhas:
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Porto Alegre, terça-feira, 22 de junho de 2010

Secretaria do Desenvolvimento e dos Assuntos Internacionais
Secretário de Estado: JOSUÉ DE SOUZA BARBOSA
End: Av. Borges de Medeiros, 1501 • 16°/17° Andares

Porto AlegrelRS - 91050-150

Gabinete do Secretário
CONVÊNIOS

DIÁRIO OFICIAL 193

N°Processo Municfpio
Objeto Valor do

Classlificação Orçamentária Contrapartida Prazo de execução O,taConvenente repasse (R$) (R$) e vigência da assinatura
006321600/09.5 CAiÇARA infra-estrutura no Distrito Industrial 85.047,64 UO 1601Recurso 1172Projeto 5550NAD 4.4.40.42 21.261,91 225 dias 18/06/2010
01031600/10-5 CARAZINHO'" Infra-estrutura no Distrito Industrial: 370,355,05-1 UO 1601Recurso 1172Projeto 5550NAO 4.4.40.42 92.588,76 135 dias 18/06/2010 ,
001611600/10.0 COlORADO infra-estrutura no Distrito Industrial 100.000,00 UO 1601Recurso 1172Projeto 5550NAD 4.4.40.42 45.000,48 165 dias 18/06/2010
001221600/10-6 DAVIDCANABARRO infra-estrutura no Distrito Industrial 50.000,00 UO 1601Recurso 1172Projeto 5550NAD 4.4.40.42 14.556,50 135 dias 18106/2010
01021600/10-2 OSORIO infra-estrutura no Distrito Industrial 50.000,00 UO 1601 Recurso 015Projeto 7083NAD 4.4.40.42 43.161,54 135 dias 18/06f2010
001401600/10-4 PARAI infra-estrutura no Distrito Industrial 50.000,00 UO 1601Recurso 1172Projeto 5550NAD 4.4.40.42 10.000,00 135 dias 18/06/2010
001191600/10-3 SERAFINA CORREA Infra-estrutura no Distrito Industrial 48.235,20 UO 1601Recurso 1172Projeto 5550NAD 4.4.40.42 12.058,80 105 dias 18106/2010
001171600/10-8 VICTOR GRAEF infra-estrutura no Distrito Industrial 100.000,00 UO 1601 Recurso 1172Projeto 5550NAD 4.4.40.42 25.000,00 225 dias 18106/2010

Código: 690531
Assunto: Convênio
Expediente: 001330-1600/05-0 Junta Comercial do Rio Grande do Sul

3° Termo Aditivo ao Termo de Cooperação firmado 15/12/2005

Partes: SEDAI e Municlpio de Getulio Vargas
Objeto: Prorrogação dos prazos de vigência e execução até 28.09.2010.
assinatura 15/06/2010.

CódigO: 690532

Assunto: Convênio
Expediente: 000692-1600/09-6

CONVI::NIO N° OS/2009 -APUDFI/SEDAI

Participes: Estado do RS, por Intermédio da SEDAI e a Associação Pólo de Moda da Serra Gaúcha
CNPJ 09.269.928/0001-40.
Objeto: A conju9ação de esforços e recursos para implementaçao, no âmbilo do Programa Estrutu-
rante "Mais Trabalho, Mais Futuro' do Projeto de Inovação em Setores Tradicionais, qual seja capa-
citar o grupo de trabalho Projetos &amp; Captação de Recursos em elaboraçao e gerenciamento de
projetos em geral e de busca de recursos, capacitando o grupo de trabalho nas metodologias para
construçao e gerenciamento dos projetos que sejam sustentáveis, bem como identificar formas de
medir e monitorar o desempenho destes projetos, nos termos do Plano de Trabalho (anexo único).
Recursos: Valor Total: R$ 26.000.00. A SEDAI repassará ao Pólo de Moda os recursos financeiros
necessários,no valor correspondente a R$ 21.280,00, em parcela única após a publicação da Súmula
do Convênio no DOE, Tais recursos financeiros correrão à conta da UO 16,01, Projeto Atividade 6158,
NAD 3.3.50.43, Origem do Recurso 001, Empenho nO10000567606, de 23.03.10. O Polo de Moda
contribuirá com o valor de R$ 5.320,00, correspondente a 20% do valor total dos recursos a titulo de
contrapartida.
Prazo de execução e vigência: Cinco (05) meses, a contar da públlcação da Súmula no DOE, poden-
do ser prorrogado ou modificado mediante Termo Aditivo.
Fund.Legal: Proc. Adm. 692-1600/09-6, Lei N° 8666/93 e alterações, LDO N° 13.21312009, LCF N0
10112000 e IN CAGE N° 0112006
Data de Assinatura: 21.06.2010 (assinaturas no original)

Código: 690533

Assunto: Convênio
Expediente: 000173-1600/10-8

COf'JVI::N!O N° 007/2010 -APUDFI/SEDAI

Participes: Estado do RS, por intermédio da SEDAI e a Câmara da Indústria, Comércio e Serviços e
Agropecuária do Vale do Paranhana - CNPJ 97.764.815/0001-89
Objeto: Aconjugaçao de esforços e recursos para a implementaçao, no âmbito do Programa Estrutu-
rante "Mais Trabalho, Mais Futuro" do Projeto de Inovação em Setores Tradicionais/Programa Gestão
Inovadora, qual seja a capacitação e assessoramento das empresas do Arranjo Produtivo Couro,
Calçado e Afins do Vale do Paranhana. para a implantação de uma gestão estratégica baseada na
doaçao de um modelo de gestão por projetos, com vistas ao melhoramento da capacidade destes
empresários e de suas empresas de absorver e criar novas tecnologlcas, processos, e produtos,
aumentando o grau de compelitividade das empresas, nos termos do Plano de Trabalho aprovado,
anexo único deste Convênio.
Recursos: Valor Total: R$ 250.000,00. A SEDAI repassará à CICS VP os recursos financeiros neces-
sários, no valor correspondente a R$ 200.000,00, em parcela única após a publicação da Súmula do
Convênio no DOE. Tais recursos financeiros correrão à conta da UO 16,01, Projeto Atividade: 6158,
NAD 3.3.50.43.43.01, Origem do Recurso 0001, Empenho n° 10000731388, de 05.04.10. A CICS VP
contribuirá com o valor de R$ 50.000,00, correspondente a 20% do valor tolal dos recursos a titulo
de contrapartida.
Prazo de execução e vigência: Doze (12) meses, a contar da publicação da Súmula no DOE, podendo
ser prorrogado ou modificado mediante Termo Aditivo.
Fund.Legal: Proc. Adm. 173-1600/10-8, Lei nO8666/93 e alterações, LDO nO 13.213/09, LCF nO
10112000 e IN CAGE n° 01/2006
Data de Assinatura: 21.06.2010

Código: 690534

Presidente: Jorge Luiz Costa Melo
End: Avenida Júlio de Castilhos, 120

Porto Alegre/RS - 90030-130

ATOS ADMINISTRATIVOS

ATOS DECISORIOS DA JUCERGS 18/0612010
PROCESSO EM EXIGI::NCIA

092745741 092783929 100036317 100036325 100063950 100063969 100093680
100116990 100134262 100134408 100134416 100140416 100305326 100403824
100403832 100484913 100491324 100563910 100653880 100654053 100700357
100700365 100766730 100766749 100788246 100789048 100793410 100812643
100812651 100814085 100814093 100814140 100830641 100830692 100835546
100835619 100835740 100835910 100861598 100965822 100981607 100981771
100981984 101019564 101020805 101021305 101034113 101083432 101083777
101083831 101083866 101083912 101083947 101083955 101096488 101096526
101097751 101097760 101097883 101097891 101097905 101097930 101098120
101098138 101098146 101098260 101102046 101102054 101107838 101123841
101153155 101161824 101188587 101195150 101200927 101201354 101201443
101202482 101205678 101206003 101206038 101206143 101209118 101214448
101254350 101260512 101260687 101260830 101265662 101267380 101267398
101267584 101267762 101268068 101268076 101268785 101269412 101269420
101269501 101269544 101269552 101269560 101275048 101293119 101305591
101347987 101349459 101361335 101361408 101365306 101365497 101369433
101371390 101371411 101374259 101381581 101381590 101388098 101388225
101388233 101395507 101422733 101432674 101432704 101436173 101441479
101454350 101454368 101454473 101455100 101458878 101458886 101461941
101461950 101465254 101467885 101483988 101490380 101493100 101493169
101496800 101502320 101504560 101504675 101504756 101505027 101505370
101511094 101511639 101514301 101515391 101530552 101530560 101539215
101539223 101546947 101560443 101562055 101562063 101562179 101568630
101569335 101571046 101576641 101577109 101580959 101585276 101589751
101592035 101592175 101592558 101592833 101593180 101593872 101594321
101594348 101595956 101596030 101598106 101604408 101608152 101608276
101608284 101609795 101610351 101611340 101611498 101611625 101611633
101613253 101616317 101616376 101619278 101619294 101619308 101621418
101622015 101622961 101623992 101624441 101626517 101628625 101629087
101632436 101634269 101634382 101634862 101635680 101636083 101636245
101636261 101636989 101637160 101637209 101638930 101639724 101642148
101645740 101653905 101654740 101655410 101655550 101655606 101655614
101658702 101659636 101660006 101660464 101660472 101662467 101663579
101663838 101664176 101664184 101664338 101678460 101678479 101689632
101689730 101689748 101689977 101691114 101691165 101691173 101693710
101694210 101694229 101698135 101698712 101698720 101702159 101702728
101702787 101702795 101704933 101704941 101705336 101706405 101706413
101706804 101706901 101706987 101707380 101707720 101709064 101709226
101709234 101710143 101710224 101710496 101710550 101710682 101710720
101710895 101710909 101710976 101712006 101712014 101716060 101716249
101716559 101716567 101716575 101717180 101717199 101717385 101717393
101717580 101717598 101718152 101718241 101718250 101718411 101718985
101718993 101719159 101719175 101719205 101719523 101719663 101720157
101720394 101721323 101721498 101721501 101721641 101722451 101722460
101722494 101722605 101722613 101722621 101722664 101722931 101723385
101723679 101723806 101723814 101723881 101724055 101724225 101724233
101724403 101724411 101724560 101724640 101724667 101724730 101724756
101725094 101725108 101725248 101725256 101725493 101725507 101725868
101730934 101731353 101731906 101731914 101733216 101733348 101733615
101733747 101734190 101736193 101736207 101736347 101736460 101736860
101736878 101736924 101736932 101736959 101737386 101737394 101737408
101737416 101737505

PROCESSO DEFERIDO - COOPERATIVA
PROTOCOLO NOME EMPRESARIAL

100490875 UNIMED PLANALTO MÉDIO COOPERATIVA DE SERViÇOS MÉDICOS LTOA
100490883 UNIMED PLANALTO MÉDIO COOPERATIVA DE SERViÇOS MÉDICOS LTDA
101207387 COOPERATIVA TRITICOLA REGIONAL SANTO ÂNGELO LTDA COTRISA
101218931 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISsAo DE ASSOCIADOS DO NORTE
DO RIO GRANDE DO SUL E OESTE DE SANTA CATARINA- SICREDI NORTE RS/SC
101374070 COOPERATIVA TRITICOLA REGIONAL SANTO ÂNGELO LTOA COTRISA
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