
LEI MUNICIPAL N.º 6.790, DE 21 DE MAIO DE 2008.

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  firmar  termo  de 
parceria  com  Empresa  Junior  de  Sistemas  de 
Informação  ULBRA  Carazinho  –  INFOJUNIOR 
ULBRA.

ALEXANDRE  A.  GOELLNER,  PREFEITO  DO  MUNICÍPIO  DE  CARAZINHO, 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

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

Art.  1º Fica o Poder Executivo autorizado a firmar termo de parceria entre a 
empresa Junior Sistemas de Informação ULBRA Carazinho – INFOJUNIOR ULBRA, destinado 
a  criar  um centro  Tecnológico  no  Município  cabendo  a  INFOJUNIOR ULBRA desenvolver 
projetos de Ciência e Tecnologia no Município, de acordo com a minuta que é parte integrante 
desta Lei.

Art. 2º Esta Lei entre em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 21 de maio de 2008.

                                                                                        ALEXANDRE A. GOELLNER
                     Prefeito 

Registre-se e publique-se no Painel de
Publicações da Prefeitura:

ISOLDE MARIA DIAS
Secretária da Administração
IMD



Minuta

PROGRAMA  PARCERIA  ENTRE  O  MUNICIPIO  DE 
CARAZINHO  E  EMPRESA  JUNIOR  SISTEMAS  DE 
INFORMAÇÃO ULBRA CARAZINHO-INFOJUNIOR ULBRA

O MUNICÍPIO DE CARAZINHO, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. Flores da Cunha, 
1264,  nesta  cidade  de  Carazinho  –  RS,  inscrito  no  CNPJ sob  n  nº  87.613.535/0001-16,  neste  ato 
representado pelo seu Prefeito, Sr. Alexandre A. Goellner, denominado de Prefeitura e a  EMPRESA 
JUNIOR  SISTEMAS  DE  INFORMAÇÃO  ULBRA  CARAZINHO  –  INFOJUNIOR  ULBRA, entidade 
associativa de direito privado, sem fins lucrativos, com sede na BR 285 Km 335, Bairro Ouro Preto sala 
309,  bloco A,  nesta cidade de Carazinho – RS, inscrito no CNPJ sob 08803078/0001-56,  neste ato 
representado por seu Diretor Executivo, Sr. Alexandre de Freitas, doravante denominado INFOJUNIOR 
e resolvem celebrar o presente Convênio, que se regerá mediante as cláusulas seguintes:  

PRIMEIRA –  OBJETO: O  presente  convênio  objetiva  celebrar  uma  parceria  entre  a  INFOJUNIOR 
ULBRA e  o  Município  de  Carazinho  visando  a  criação  de  um centro  Tecnológico  no  Município  de 
Carazinho,  onde  a  INFOJUNIOR  ULBRA  desenvolvera  projetos  de  Ciência  e  Tecnologia  para  o 
Município, tendo assim a gestão dos projetos a serem implantados no Centro Tecnológico, desenvolver o 
empreendedorismo  de  novos  negócios  no  município,  especialmente,  na  área  de  Tecnologia  da 
Informação voltadas a atender demandas da saúde, educação e agricultura, bem como a qualificação e 
aperfeiçoamento da mão-de-obra de acadêmicos. 

SEGUNDA –  Não  serão  aportados,  neste  momento  recursos  financeiros  ao  projeto,  no  entanto  a 
possibilidade, de o fazer a longo prazo, mediante nova legislação.

TERCEIRA – DAS COMPETÊNCIAS: Os partícipes comprometem-se a: 

I – INFOJUNIOR ULBRA:

a) Disponibilizar e contratar consultores, material necessário e montar cronograma para realização das 
atividades de consecução do Centro Tecnológico;

b) Elaborar projetos, com base na metodologia do Project Management Institute – PMI, para pleitear 
recursos junto ao Governo Federal através do Ministério da Ciência e Tecnologia, bem como de sua 
principal financiadora a Financiadora de Estudos e Projetos – FINE, junto ao Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul e suas secretarias; 

c) Administrar  os  projetos  de  Ciência  e  Tecnologia,  bem  como  selecionar  os  projetos  que  serão 
executados dentro do Centro Tecnológico;

d) Auxiliar na divulgação das ações;
e) Designar um membro para ser responsável pelo andamento e execução das ações programadas;
f) Disponibilizar cursos de aperfeiçoamento profissional a cidadãos do Município;
g) Fortalecer a inovação Tecnológica nas empresas de Carazinho e região;
h) Atrair investimentos para o Município de Carazinho na área de Tecnologia da Informação;
i) Ser responsável, por todas as atividades do Centro Tecnológico;

II – Prefeitura de Carazinho
a) Contratualizar com a INFOJUNIOR ULBRA a realização desta parceria;
b) Divulgar o projeto em conjunto com o parceiro;
c) Pleitear Recursos juntamente com o parceiro junto aos órgãos anteriormente citados;
d) Disponibilizar espaço físico com instalações adequadas para a realização das atividades do Centro 

Tecnológico;
e) Disponibilizar  um representante,  para  participar  do  comitê  do  acompanhamento  e  avaliação  do 

programa e dos resultados esperados.



f) Realizar junto com o parceiro a prestação de Contas dos possíveis projetos do centro tecnológico 
junto aos órgãos de fomento.

QUARTA  –  DOS  ASPECTOS  FINANCEIROS: Neste  momento  não  serão  aportados  recursos 
financeiros por nenhuma das partes.

QUINTA:  No que correspondente a participação da INFOJUNIOR ULBRA quanto a realização de suas 
obrigações  será  utilizado  internamente  pela  mesma,  para  cumprimento  das  obrigações  assumidas, 
conforme disposto na Cláusula Terceira do presente instrumento.

SÉTIMA– DA VIGÊNCIA: O presente Programa de Parceria entra em vigor na data de sua assinatura, 
pelo período de um ano, com possibilidade de prorrogação do prazo de vigência do mesmo.

OITAVA-  Fica  a  INFOJUNIOR  ULBRA   autorizada  a  celebrar  convênios  de  parcerias  com  outras 
entidades, convênios estes que venham a fortalecer as atividades do Centro Tecnológico.

NONA – DOS ADITAMENTOS: O presente Programa de Parceria poderá ser aditado, mediante acordo 
entre as partes, no caso de alteração e/ou prorrogação do prazo de vigência do mesmo.

DÉCIMA –  DA  RESCISÃO: O  Programa  de  Parceria  poderá  ser  rescindido  por  qualquer  um dos 
firmatários, mediante simples comunicação por escrito, com antecedência mínima de 45 (quarenta e 
cinco)  dias.  Poderá  igualmente  ser  rescindido,  antes  de  seu  término,  independentemente  de  aviso, 
notificação  judicial  ou  extrajudicial,  nas  hipóteses  de  descumprimento  das  obrigações  assumidas  e 
desrespeito dos prazos acertados.

PARÁGRAFO  ÚNICO: Em  quaisquer  das  situações  definidas  no  caput  desta  Cláusula  devem  ser 
atendidas as responsabilidades pendentes de cumprimento até a data da rescisão.

DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO: Fica eleito o foro da comarca de Carazinho – RS, para dirimir dúvidas 
oriundas da execução deste instrumento, quando não solucionadas na esfera administrativa das partes 
interessadas.

E por estarem de pleno acordo, firmam o presente instrumento em duas vias de igual forma e teor, 
perante as testemunhas abaixo assinadas.

Carazinho, ..... de 2008.

ALEXANDRE DE FREITAS                               ALEXANDRE A. GOELLNER
      Diretor Executivo                                                                       Prefeito de Carazinho
       InfoJunior ULBRA                                               

Testemunhas:

Nome:Rogério Güths                                                                Nome: Rosane Hepp Ma
Profº Coordenador                                                                    Sec. De Desenvolvimento
CPF:                                                                                          CPF:
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