
LEI MUNICIPAL Nº 5.271

Autoriza o Município a firmar Convênio com a FUNDAÇ├O 
DESPORTIVA E CULTURAL DE CARAZINHO - FUNDESCAR, 

visando 
cooperaçπo mutua para o melhoramento e construçπo de 
quadras e campos de futebol.

AYLTON MAGALH├ES, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO 
DO RIO GRANDE DO SUL.

Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Município de Carazinho autorizado a firmar 
Convênio com a FUNDAÇ├O DESPORTIVA E CULTURAL DE CARAZINHO - 
FUNDESCAR,  visando  cooperaçπo  mutua  para  o  melhoramento  e 
construçπo de quadras e campos de futebol, nos termos da minuta 
que integra a presente Lei.

Art. 2º - Para a abertura das despesas criadas pelo artigo 
anterior fica o Município autorizado a efetuar a suplementaçπo 
da dotaçπo: 13 - Encargos Gerais do Município; Atividade 2.184 - 
Tranferências para a FUNDESCAR; Código 579-71321 100 - Transfe-
rências Operacionais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Art. 3º - Servira de recursos para atender a despesa decor-
rente desta Lei, a reduçπo de saldo da seguinte dotaçπo: 02 - 
Gabinete do Prefeito; Atividade 2.192 - Auxilio Financeiro a En-
tidades Diversas; Código/Conta: 24-8/323100 - Subvenções Sociais.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçπo.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 25 DE MARÇO DE 1999.

a)AYLTON MAGALH├ES
Prefeito Municipal

a)MARIA ELIZABETH R.FENNER
Sec.Mun.Administraçπo

MINUTA

CONV╩NIO

CONV╩NIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CARAZINHO E A 
FUNDAÇ├O DESPORTIVA E CULTURAL DE CARAZINHO - FUNDESCAR, VISANDO 
COOPERAÇ├O MUTUA PARA O MELHORAMENTO E CONSTRUÇ├O DE QUADRAS E 
CAMPOS DE FUTEBOL.

Por este Convênio que entre si celebram o MUNICÍPIO DE 
CARAZINHO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito 
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no CGC/MF sob nº 87 613 535/0001-78, com sede na Av. Flores da 
Cunha, nº 1264, neste ato representada por seu Prefeito 
Municipal, Sr.  Aylton de Jesus Magalhπes, CIC nº 104 157 000-
78, doravante denominado CONVENENTE, e de outro lado, a FUNDAÇ├O 
DESPORTIVA E CULTURAL DE CARAZINHO - FUNDESCAR, inscrita no 
CGC/MF sob nº 91.694.414/0001-13, com sede na Av.  Flores da 
Cunha, nº 1184, s. 117, nesta cidade, neste ato representada por 
seu Presidente, Antônio Azir Pereira Salles, brasileiro, 
separado, servidor público, CPF nº 413.612.100-87, residente e 
domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONVENIADA, 
mediante as clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente Convênio a reconstruçπo do Es-
tádio da Vila Industrial (antigo Campo do Glória), execuçπo de 
serviços de melhoramentos no Estádio Paulo Coutinho, e 
construçπo de campos de futebol e quadras de esporte na área da 
Avenida Sπo Bento, pertencente à Conveniada, neste Município, 
definidos no Plano de Trabalho, incluso e em seu anexo.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇ╒ES

I - O Convenente obriga-se a:
a)Auxiliar a Conveniada com o fornecimento de maquinas e 

recursos humanos, para a execuçπo das obras descritas na 
clausula primeira;

b) promover o repasse dos recursos financeiros, até o 
valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para compra de 
materiais a serem utilizados na execuçπo do objeto;

c) acompanhar e avaliar a execuçπo do serviço de 
construçπo e melhoramento dos campos e quadras de esporte, 
através de fiscal designado para esta funçπo.

II - A Conveniada obriga-se a:
a) realizar a contrataçπo de empresa para a execuçπo do ob-

jeto do presente convênio;
b) administrar os recursos financeiros repassados pelo 

Convenente;
c) viabilizar, através da articulaçπo de outros recursos, a 

implementaçπo da obra a ser realizada;
d) assegurar ao Convenente, o direito de uso, 

gratuitamente, dos campos de futebol para a pratica de esportes 
amadores e profissionais, quando solicitados com antecedência 
mínima de 7 (sete) dias;

e) propiciar ao Convenente, todos os meios e condições 
necessárias ao controle e à fiscalizaçπo da execuçπo do Convênio 
e o exame da prestaçπo de contas;

f) arcar com o pagamento de toda e qualquer despesa 
excedente aos recursos transferidos pelo Convenente;

g) responsabilizar-se por todos os encargos decorrentes 
da execuçπo do objeto previsto na clausula primeira, inclusive 
os trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais 
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deles resultantes, nπo gerando para o Convenente obrigaçπo ou 
outro encargo de qualquer natureza.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONV╩NIO
Para a execuçπo do Convênio, o CONVENENTE repassara a 

importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), correndo a 
despesa à conta de:

13 - Encargos Gerais do Município
Atividade: 2.184
Código/Conta: 579-7/321100 - Transferências Operacionais
Os recursos para os exercícios futuros serπo alocados nos 

respectivos Orçamentos.

CLAUSULA QUARTA - DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇ├O
Fica assegurado ao Convenente a prerrogativa do exercício 

do controle e da fiscalizaçπo sobre objeto deste Convênio.

CLAUSULA QUINTA - DA PRESTAÇ├O DE CONTAS
A Conveniada obriga-se a apresentar ao Convenente, a 

Prestaçπo de Contas dos recursos recebidos, nos termos da Lei 
8.666/93 e das normas de contabilidade e auditoria expedidas 
pela Secretaria da Fazenda e Tribunal de Contas do Estado.

PARÁGRAFO ┌NICO - A prestaçπo de Contas devera constituir-se dos 
seguintes documentos:

a) ofício de encaminhamento,
b) relatório das atividades desenvolvidas em funçπo dos 

recursos recebidos;
c) balancete da execuçπo financeira, relativa ao período 

do Convênio;
d) extrato bancário;
e) relaçπo dos pagamento efetuados,
f) comprovante de recolhimento de recursos nπo aplicados, 

quando houver, à conta bancaria indicada pelo CONVENENTE.

CLAUSULA SEXTA - DOS DOCUMENTOS DE DESPESA
As faturas, notas fiscais, recibos ou quaisquer outros 

documentos de despesa, deverπo ser emitidos em nome da 
Conveniada a ser mantido em arquivo próprio, ficando à 
disposiçπo dos órgπos de controle interno e externo do Município 
de Carazinho.

CLAUSULA SÉTIMA - DA AÇ├O PROMOCIONAL
Em toda e qualquer açπo promocional relacionada com o 

objeto descrito na clausula primeira deste Termo será 
obrigatoriamente destacada a participaçπo do Município de 
Carazinho, observado o disposto no paragrafo 1º do Art. 37 da 
Constituiçπo Federal.

CLAUSULA OITAVA - DA DENUNCIA E DA RESCIS├O O presente Convênio 
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poderá ser denunciado, por escrito, a qualquer tempo e 
rescindido de pleno direito, independentemente de interpelaçπo 
judicial ou extrajudicial, por descumprimento das normas 
estabelecidas na legislaçπo vigente, por inadimplemento de 
qualquer de suas clausulas ou condições, ou pela superveniência 
de norma legal ou fato que o torne material ou formalmente 
inexeqüível.

PARÁGRAFO ┌NICO - Ocorrendo a denúncia ou a rescisπo, ficam os 
Convenentes responsáveis pelas obrigações contraídas durante o 
prazo de vigência deste instrumento, creditando-se, igualmente, 
os benefícios adquiridos.

CLAUSULA NONA - DA RESTITUIÇ├O
A Conveniada compromete-se a restituir os valores 

transferidos pelo Convenente atualizados monetariamente e 
acrescidos dos juros legais, na forma da legislaçπo aplicada aos 
débitos para com a Fazenda a partir da data do seu recebimento, 
na hipótese de inexecuçπo do objeto da avença ou outra 
irregularidade em que resulte prejuízo ao Erário.

CLAUSULA DÉCIMA - DO PRAZO DE VIG╩NCIA
O presente Convênio terá vigência a partir de 15 de março 

de 1999 até 15 de junho de 1999.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ADITAMENTO
O presente Convênio poderá ser aditado, de comum acordo en-

tre os convenentes, mediante Termo Aditivo.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Convênio, 

que nπo possam ser resolvidas pela mediaçπo administrativa, as 
partes elegem o Foro da Comarca de Carazinho-RS, renunciando as 
partes, desde já, a qualquer outro por mais privilegiado que se-
ja.

E por estarem assim justos e de acordo, firmam o presente, 
em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemu-
nhas abaixo nomeadas e indicadas, para que surta seus jurídicos 
e legais efeitos.

Carazinho, 25 de março de 1999.

a)AYLTON MAGALH├ES
Prefeito Municipal

a)ANTΦNIO AZIR P.SALLES
Presidente da FUNDESCAR

TESTEMUNHAS:

___________________________________

___________________________________
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