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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LEI MUNICIPAL N° 8.090. DE 29 DE MARÇO DE 2016.

Autoriza o Poder Executivo a firmar
Convênio de cedência de servidor para a
FUNDESCAR, nos termos da Lei Municipal
nO 4.494/93.

o PREFEITO DO MUNiCípIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL.

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte Lei:

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a ceder 01 (um) servidor para a
Fundação Desportiva e Cultural de Carazinho - FUNDESCAR, em regime de 35 (trinta e
cinco) horas semanais, no período de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado através de
Termo Aditivo, de acordo com a minuta de convênio, que é parte integrante desta Lei.

Art. 2° Em contrapartida, a FUNDESCAR estimulará a prática de esportes e
o desenvolvimento cultural dos munícipes de Carazinho.

Art. 3° As despesas decorrentes desta Lei serão cobertas pelas dotações
próprias do órgão e unidade de lotação do servidor cedido.

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

Gabinete do Prefeito, 29 de março de 2016.

Registre-se e publique-se no Painel de
pUblicares da Prefeitura:ce _.D
EMERSON LUDWIG
Secretário da Administração
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

MINUTA

CONVÊNIO DE CEDÊNCIA DE SERVIDOR MUNICIPAL

CONVÊNIO DE
MUNICIPIO DE
FUNDESCAR.

CEDÊNCIA ENTRE
CARAZINHO E

O
A

o MUNiCíPIO DE CARAZINHO, pessoa jurídica de direito público, com
sede na Av. Flores da Cunha, nO 1264, inscrito no CNPJ sob nO 87.613.535/0001-16, representado
por seu Prefeito, Sr. RENATO SÜSS, doravante nominado simplesmente CEDENTE e a
FUNDAÇÃO DESPORTIVA E CULTURA DE CARAZINHO - FUNDESCAR, com sede na Rua
Maremo Dias, nO 931, representado por seu Presidente, Sr. Gilberto Augusto Kamphorst, aqui
nominado simplesmente CESSIONÁRIO, resolvem firmar o presente CONVÊNIO DE CEDÊNCIA
DE SERVIDOR MUNICIPAL, autorizado pela Lei Municipal nO 8.090, de 29 de março de 2016, de
acordo com as condições expressas nas seguintes cláusulas:

cLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O CEDENTE cede ao CESSIONÁRIO um servidor para
desenvolver atividades na secretaria da FUNDESCAR.

CLÁUSULA SEGUNDA - A cedência de que trata o presente instrumento, é motivada pela
necessidade do CESSIONÁRIO e é de atendimento de mútuo interesse das partes.

CLÁUSULA TERCEIRA - Em contrapartida o CESSIONÁRIO estimulará a prática de esportes e o
desenvolvimento cultural dos municipes de Carazinho.

CLÁUSULA QUARTA - O presente instrumento será pelo prazo de um (01) ano, a contar da
assinatura deste Convênio, podendo ser renovado através de Tenno Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA - O presente Convênio poderá ser rescindido, mediante comunicação escrita
de qualquer das partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SEXTA - Os casos omissos serão resolvidos pelas partes, de comum acordo.

CLÁUSULA SETIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Carazinho, para dirimir as
questões oriundas da execução do previsto neste Convênio de cedência, quando não for possível
solucioná-las de comum acordo.

E, por estarem justas e de acordo, as partes assi m o presente Convênio,
em duas vias de igual teor.

, 29 de março de 2016.

GILBERTO AUGUSTO KAMPHORST
Presidente da FUNDESCAR
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