
P- C'D;15\ J,.1Q1 do
Governo Municipal

Construindo

Carazlnho Para Todo.

Excelentfssimo Senhor

Ver. Gilnei Alberto Jam§,

Presidente da Camara Municipal de Vereadores

Pelo presente encaminhamos a essa Egregia Casa 0 Projeto de Lei n.o

132/10, desta data, 0 qual Autoriza abertura de Credito Especial no Orgamento de

2010, para apreciagao sob Regime de Urgencia.

o presente projeto se faz necessaria para viabilizagao dos repasses do

Ministerio do Turismo - Programa: APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTA TUR[S-

TICA - Emenda, objetivando a execugao de agoes relativas a Obras de Revitalizagao

da Infraestrutura do Parque Municipal Joao Alberto Xavier da Cruz, nesse Municipio.

Anexamos c6pia do contrato de repasse n.o 307.414-90/2009, oficio n.o

4279/201 O/REDUR/PF e demonstrativo SICONV.

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZiNHQ
PROTOCOLO GERAL

N°~

2 9 OUT 2010

OESTINAGAo: 2~
RECEBIOA EM: Z,~! q ~L( Cf



Autoriza a abertura de Credito
Especial no Or9amento de 2010.

Art.1° Fica 0 Poder Executivo autorizado a abrir Credito Especial no
Orgamento do corrente exercicio, no valor de R$ 146.250,00 (Centoe quarenta e
seis mil e duzentos e cinquenta reais).

11 - SECR.MUNIC.DESEN. AGRIC.IND.COM.HAB.M. AMBIENTE
1104 - Setor do Meio Ambiente

1104.185410352.1077 - Obra Infra-Estrutura Equip. Parque Joao Xavier da Cruz
xxxx/344905100000000 - Obras e Instalagao - Rec. Min. Turismo R$146.250,00

Art. 2° Servira de cobertura do Credito Especial, autorizado pelo artigo
anterior, a arrecadagao proveniente de convenio com Ministerio do Turismo - Projeto
SICONV nO094640/2009, Convenio 722191/2009, Contrato de Repasse nO3076414-
90/2009 com a CAIXA FEDERAL. Programa: Apoio a Projetos de Infraestrutura
Turlstica - Emendas, objetivando a execugao de agoes relativas a Obras de
Revitalizagao da Infraestrutura do Parque Municipal Joao Alberto Xavier da Cruz,
nesse Municipio.
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CONTRATO DE REPASSE N° 307;414-90 / 2009! MINISTFJUO no TURISMO! CAIXA

CONTRATO DE REllASSE QUE ENTRE 81
CELEBRAM A UNIAo, POR INTERMEDIO DO
MINIsnhuo DO TURISMO REPRESENT ADO
PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E 0
MUNICIPIO DE CARAZINHO, OB.JETIV ANDO A
EXECUCAO DOS----pROGRAM AS DE
FINALIDADES TURisTI CAS,

Processo n° 307.414-90
N° Convenio SICONV 094640/2009

Por este instrumerito particular, as partes adiante nominadas e qualificadas, tem, entre si, justo e
. acordado 0 Contrato de Repasse de recursos oryamentarios, em confonnidade com as disposiyoes
contidas no Decreto 93.872, de 23 de dezembro de 1986, Decreto n° 6.170, de 25 dejulho de 2007,
e suas altera((oes, na Portaria Intermi11isterial MPOG/MF/CGU n° 127, de 29 de maio de 2008, e
suas alterayoes, na,Lei n° 8.666, de 211,de junho de 1993 e suas alterayoes, na Instrw;ao Normativa
STN/MF nO01, de 17 de outubro de 2005, e suas alterayoes, na Lei Complementar nO101, de 04 de
maio de 2000, na Lei de Diretrizes Oryamentarias para 0 exercicio, nas diretrizes operacionais
estabelecidas pelo Ministerio para 0 bem como no Contrato de Presta<;ao de Serviyos
fimlado entre 0 Municipio de a Caixa EconomicaFec1eral e demais normas que
regulam a especie, as quais os contratantes, ja, se sujeitam, na forma a seguir ajustada:

1 - CONTRATANTE - A Uniao, por iritennedio do Ministerio do Turismo, representado pela Caixa
Economica Federal; instituir;;ao financeira sob a forma de empresa pltblica, dotac1ade personalidade
juridica de direito privado, criada pelo' Decreto-Lei n° 759, de 12 de agosto de'196geconstituida
pelo Decreto n° 66~303, de 6 de man;!o de 1970, regida pelo Estaiuto aprovado pelo Decreto n°
6.473, de 5 de junho de 2008, com sede no Setor Bancario SuI, Quadra 04, Lote3/4, Brasilia-DF;

" ,

inscrita no CNPJ-MF sob 0 n° 00.360.305/0001-04, na qualidade de Agellte Operador, nos termos
dos instmmentos supracitados, neste ato representada por por RUBEN VALTER GRAMS, RG nO
8008912795, CPF nO 282.295-330-91; residente e domiciliado em Passo Fundo/RS, confonne
procurayaolavradaem notas do 2° oficib de Notas e Protestos do Distrito Federal, no livro 2716 fis
119 e 120 em 15/4/2009, doravante e denominada simplesmente CONTRATANTE.

I

II - CONTRATADO - 094640/2009Carazinho, inscrito no CNPJ-MF sob 0 n° 87.613.535/0001-16;
neste ato representado pelo respectivo I~refeito, Sr. Aylton de Jesus Martins de Magalhaes, portador
do RG n° 6007763251 e CPF n° 104.157.000-78, residente e domiciliado em Carazinho, doravante
denominado simplesmente CONTRATADO.

1 - 0 presente Contrato de Repasse terh por finalidade a transferencia de recursos financeiros da
Uniao para a execuQao de Obras de re+italizas:ao cia estmtYTILiloPcu:.gueMunicinal Joao Alberto
Xavier da Cruz, no Municipid de Carazinho.
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2 - 0 detalhamento dos objetivos, metas e etapas de execuyao com os respectivos cronogramas,
devidamente justificados, para 0 perfodo de vigen cia deste Contrato de Repasse, constam do Plano
de Trabalho aprovado no SICONV e dos respectivos Projetos Tecnicos, estes anexos ao Processo
acima identificado, que passam a fazer parte integrante deste Instmmento, independentemente de
transcriyao.

2.1 - A eficacia deste Contrato de Repasse esta condicionacla a apresentayao pelo CONTRATADO
da documentayao abaixo especificada\ no prazo de 150 (cento e cill@entqldias da assinatura do
presente Instmmento Contratual, e a analise favoravel pela CONTRATANTE, que devera oconer
em ate 30 (trinta) dias da: entrega da documentayao pelo CONTRATADO: Documentagao de
Engenharia; Jundioa da area de intervenQ~Lo. .

2.2 - 0 CONTRATADO, desde ja e por este Contrato de Repasse, reconhece e da.sua anuencia, que
o nao cumprimento da(s) exigencia(s); no prazo acima estipulado, ou a nao aprovayao da proposta
pela CONTRATANTE, implicani· a rescisao de pleno direito do presente contrato,
independentementc de notificayao.

3 -- Como forma niutua de cooperayao na execuyao do objeto previsto na Clansula Primeira, sao
obrigayoes das partes:

3.1 ~DA CONTRATANTE
a) manter 0 acompanhamento daexecuyao fisico-financeira do empreendimento, bem como atestar

a aquisiyao dos bens pelo CONTRATADO, constantes do objeto previsto no Plano de Trabalho
integrante deste Contrato de Repasse, utilizando-se para tanto dos recmsos humanos e
tecnol6gicos da CONTRATANTE;

b) transferir ao CONTRA TADO os recmsos financeiros, na forma docronograma de execuyao
financeira aprovado, observando 0 dispostonaClansula Sexta desteContratode Repassee a

·disponibilidade financeira do Ministerio do Turismo;
c)analisar as eventuais solicitayoes de reformulayao do Plano de Trabalho feitas pelo

CONTRATADO, submetendo-as, quando for 0 caso ao Ministerio do Turismo;
d) publicar no Diario Oficial cla Uniao ° extrato deste Contrato de Repasse e de suas alterayoes,

dentro do prazoestabelecido pelas n01111asem vigor;
e) fomecer, quando requisitadas pel os ',orgaosde controle exte1110e nos limites de sua competencia

especifica, inforrna<;oes relativas a este contrato de repasse independente de autorizayao judicial;
f) receber e analisar as prestayoes de contas encaminhadas pelo CONTRATADO.

3.2 ·DO CONTRATADO .
a) executar os trabdlhos necessarios ,l. Gonsecuyao do objeto, a que alude este Contrato de Repasse,

observando criteHos de qualidade tecnica, os prazos e os custos previstos;
b) ter consignado no Oryamento do coi'rente exercioio ou, em previa lei que autorize sua inclusao,

os subprojetos:ou subatlvidades 'decorrentes deste Contrato de Repasse e, no caso de
investimento que extrapole 0 exercicio, consignar no Plano Pluriannal os recursos para atender
as despesas em:, exercicios futuros que, anualmente constarao do Oryamento,podendo 0

I
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c
CONTRATADO ser argliiclo pelbs Orgaos de controle intemo e externo pela eventual
inobservancia ao preceito contido nesta letIa;

c) manter, em Agencia ciaCAIXA, conta bancaria vinculada ao Contrato de Repasse;
d) apresentar a CONTRATANTE relat6rios de execuys.o fisico-financeini relativos a este Contrato

de Repasse, bem como da integralizayao cia contraparticla em periodicidade compativel com 0

cronograma de execuyao estabelecido;
e) prestar contas dos recursos transfeiidos pelo Ministerio do Turismo junto a CONTRATANTE,

inclusive de eventuais rendimentos provenientes das aplicayoes financeiras legalmente
autorizadas;

f) propiciar, no local da execuyao das obras/serviyos, os meios e as condiyoes' necessarios para que
a CONTRATANTE possa realizar inspeyoes periodicas, bem como os orgaos de controle
extemo;

g) compatibilizar 0 objeto deste Contrato de Repasse com normas e procedimentos de preservayao
ambiental municipal, estadual ou federal, confonne 0 caso;

h) restituir, observado 0 disposto na Clausula Oitava, 0 saldo dos recursos financeiros nao
utilizados; .

i) observar 0 disposto na Lei n° 8666, de 21 de junho de 1993 e suas alterayoes, na Lei
nOl0.520102, no Decreto Ji05.504/05!e na IN SIN 01, de 15 de janeiro de 1997 para a con1ratayao
de empresas para a execuyao do. objeto deste Contrato de Repasse, bem como utilizar a
modalidade de licitayao Pregao p~ra os casos de contratayao de bens e serviyos comuns,
obedecendo 0 disposto nos incisos ,I a V do alt. 1° da Portaria Interministelial (Ministerio do
Pla:h~jamento, Oryamento e Gestao e Ministerio da Pazencla) nO 217, de 31.07.06, a qual 0

contratado declara conhecer seu iriteiro conteMo, bem como apresentar a CONTRATANTE
cleclarayao cle advogado nao partidpante do processo de licitayao acerca do atendimento ao
disposto nas Lei~ citadas em especial a Lei 8.666/93 e suas alterayoes, inclusive quantb ilfonna
de publicayao;

j) inserir, quando da celebrayao de co~tratos com terceiros para eXeCllyaOdo contrato de repasse,
clau8ula que obrigue 0 terceiro a petmitir 0 livre acesso dos servidores dos 6rgaos ou entidades
publicasconcedentes OllcontratanteS, bem como dos orgaos de controle interno e extemo, a sellS
documentos e registros contabeis;

k) observar as condiyoes para recebimehto de recurs os da Uniao e para inscriyao em restos apagar;
relativamente aos recurs os contdtadosa titulo de cOl1trapartida, estabelecidas na '.Lei
Complementar nq 101, de 4.5.2000;

1) adotar 0 disposto nas Leis 10.048, de 18.11.2000, e 10.098, de 19.12.2000, eno Decreto 5.296,
de 02.12:2004, relativamente a prombyao deacessibilidade das pessoas pOliadoras cledeficiencia
fisica ou com mobilidade reduzida;

m)divulgar;em qualquer ayao promocional relacionada ao objeto e/on objetivo do Contrato, 0 nome
do Prof,Jfama, a origem do recurso, 0 'valor clofinanciamento eo nome do CONTRATANTE e do
Gestor do Programa, como entes participantes,obriganclo-se oCONTRATADO a comunicar
expressamente a CAIXA a data, forma e local onde ocolTenl a ayao promocional, com
antecedencia minima de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de sllspensao cia liberayaodos
recursos financeiros;

n) notificar os partidos politicos, sindicatos de trabalhadores e enticlaclesempresariais,com sede no
Municipio, da liberayaodos recursos, no prazo de dois dias Llteis, contados· da· data de
recebimentos dosrecursos;

0) instalar placa de inaugurayao quando da conclusao da ohra, confonlle padrao fomecido pete
CONTRA TANTE;



c
p) registrar as infoffi1ayOeSsolicitadas na Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n° 127, de

29.05.2008, e suas alterayoes no Sistema cle Gestao de Convenios e Contratos de Repasse -
SICONV, a medida de sua implementayao;

q) comprometer-se a zelar pelo coneto aproveitamento/flmcionamento dos bens resultantes deste
Contrato de Repasse, bem como promover adequadamente sua manutenQao; .

r) tomar outras providenCias necessarias a boa execuyao do objeto deste Contrato de Repasse.

4 - A CONTRATANTE transferin'i ao CONTRATADO, de acordo como cronograma de execuyao
financeira e com 0 plano de aplicayao constantes do Plano de Trabalho, ate 0 valor de R$.
146.250,00 (Cento e quarenta e seis mil duzentos~ntareais).

4.1 - A titulo de contrapartida, 0 CONTRATADO alocara a este Contrato de Repasse, de acordo
com 0 cronograma de execuyao fi11anceira, 0 valor deR$ 12.717,40 lDoze mil setecentos e
dezessete reais e quarenta centavos:L

,4.2- Os recurs os transferidos pela Uniao e os recursos do CONTRATADO clestinados a este
Contrato de Repasse, figurarao no Oryamento do CONTRATADO, obedecendo ao desdobramento
par fontes de recursos e elementos de clespesa.

4.3 - Recursos adicionais que venham ser necessarios a conseCllyao do objeto deste Contratoferao
sell aporte sob responsabilidacle exclusiva do CONTRATADO.

4.4 - A movimentayao financeira, inclusive da contrapartida fmanceira, deve ser efetuqda,
obrigatoriamente, na conta vinculada a este C011tratode Repasse.

5 - 0 CONTRATADO, por meio deste Instmmento, manifesta sua expressa concordancia em
aguardar aantorizayao escritada CONTRATANTEpara 0 inicio das obras e/on serviyos objeto
deste Contratode Repasse.
S.I-A autorizaQao mencionada acima ocorreni ap6s a finaliza9ao do processo de analise p6s-
contratual.

5.2 - Eventuais obra's e/on serviyos exedutados antes da autorizayao daCONTRATANTEnaoserao
objeto de mediyao com vistas a liberayflo de recursos ate a emissao da autoriza9ao aelma disposta.

CLA.USULA SEXTA - DA LlBERA(:Ao E DA AUTORIZAQAO DE SAQUE 'DOS
RECURSOS

6 - A liberayao dos recursosfinanceiros sera feita diretamente em conta bancaria vinculacla a este
C0111:ratode RepassCl, sob bJoqueio, ap6s sua publicayao no Diario Oficial cia Uniao, cumpridasas
exigencias explicitadas na Clinsula Segunda, respeitando a disponibilidade financeira do Gestor do
Programa e atendidas as exigencias cadastrais vigentes.
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6.1 - A autoriza9ao de saque dos reCLHSOS creditados na conta vincnlada sera feita ern
parcelas, de acol'c1o com 0 cronograma fisico-financeiro aprovaclo, ap<'Jsa antorizaya.o para
inicio dos serv190s disposta na Clausu]a Quinta, depois de atestada, pela
CONT!U~TANTE, a execuyao fisica e a comprovai(80 do aporte cia contrapartida
financeira cia etapa corresponciente e posteriormen,te a comprovayao financeira cia etapa
anterior pelo CONTR1\TADO,

6.1.1 - A criterio cia CONTRATANTE, em se tratanclo de recur80S de outr08 clIsleios e sob 0 regime
de execuyso direta, a libent9[lO c10s J;eCUr80Srelativos 8 prirneira parceJa podera ser antecipacla na
forma do cronograma de c1esembolso!aprovado, ficando a liberayao cia seguncla parcela e se'guintes,
exceto alIltima, condicionacla a apr6vay[lo pela CONTRATANTE cla comprovay8o da nplicayao
c10s reCllrsos da {tltima parcela.liberacln.

6.2 - 0 saqlJe da {Iltima pal'ce1a ficara condicionado ao ateste, pela CONTltATANT'E, da execuyao
total clo empreendimento objeto cie~te Contralo de Repasse, been como 8 comprovayao, pelo
CONTRATADO, cia integral aplicayao do valor relativo a contraparticla exigiveL

CLAuSULA SETllVIA -DA CLASSTFTCAGAo ORGAlvmNTARfA E FINANCl1:nlA DOS
RECURSOS

7- As despesas com a execllyao deste Contrato de, Repasse COTrel'SOa conta de recursos alocados
nos respectivos oryamentos dos contratantes para 0 exercicio de 20Q2.

7.1 - As c1espesas da CONTRATANTE cOrrerao a conta de recursos alocaclos no oryamento do
Gestor, Uniclacie Gestora 540007, Gestao 0001 - Tesouro, nfl(s) Ronte(s) de R..ecnrsos lQQ, com
emissao de empenho(s) peJa Caixa Econ6mica Federal no segnlnte ptogramF\:

a) Programa de Trabalho: 236951166l0VQ
F$ 146.250,00 ( Cenl~~uarenta e sels miL~lUIt;.I1.1Q~e cinm~}li£Lr~illiil, natureza cla clespesa
4440!lL Nota de Jimpenho (HE) nO 2020gJ,emitida ern 12/1Sil,QQ2.

7.2- A eficacia do presente Contrate) de I(epas~ie estc't coneUcionacla a validade clo(s) empenho(s)
acima citado(s), C]ue e delernllnacla pOl' instrumento legF\l, findo 0 qual, sem a total liberayao dos
recursos, este COlltrato fica automaticamente extinto.

7.2.1 - No caso de perda da validade dos empenhos por moLivo de cance1arnento de Restos a Pagar,
o quantitativo tlsico-financeiro poc1era ser reciuzlclo ate a etapa do objeto contrataclo que apresente
funcionaliclac!e.

7.3 - A c1espesa do CONTRATADO com a eXeCUy80 c1esle Contrflto de Repasse, a titulo de
contrnpartida, correra a conta de recurs os alocados no sell oryamento.

CLAuSULA. OlTAVA. - DA EXECU(:AO FlNANCEJRA.

8 .. A execlJyao finnnceira deste Cor1trato de Repnsse deverA Mender as condilloes estabeleciclas
nesta Clausula.



8.1 - A programay80 e a execuy80deverao ser realizadas em separado, de acordo com a natureza e a
fonte, se for a caso.

8.2 - Os pagamentos devem ser realizados mecHanic"creclito na conta bancaria de tiil11aridade dos
fornecedores e pre.stador~sde serviyos.

8.2.1 - Excepcionalmente, pocIeni ser realizado uma Lll11Cavez no deconer da vigencia deste
Contrato de Repasse paganlento a pessoa fisica que nao possua conta bandiria, desde que permitida
a identificayao do beneficiario pe1a CONTRATANTE, e observado 0 limite de R$800,OO
(oitocentos reais)por fomecedor ou prestador de serviyos.

8.2.2 - Nos casos de execu9ao de ayoes por regime de administra9ao direta, entende-se par
fornecedores e prestadores de serviyos 0 CONTRAT'ADO.

,

8.3 - Antes da realizayao de cada pagamento, 0 CONTRATADO Incluira no SICONV as seguintes
infcmnayoes:
I - a destinay:lo do.recurso;
11-0 nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for 0 caso;
III --0 contrato a que se refere 0 pagamento realizado;
IV --a meta, etapa ou fase do Plano de.Trabalho relativa ao pagamento; e
V·· a comprovayao do recebimento ddfinitivo do objeto do contrato, mediante,inclus80 no Sistema
das notas fiscais ou documentos contabeis.

8.4 -- Os recursos transferidos pela CONTRATANTE nao poc1eraoser utilizados para despesas
efetuadas -em periodo anteriorou posterior a vigencia deste Contrato de Repasse,permitidoo
pagamel1to;de despesas posteriormente desde que comprovadamente realizadas na vigencia deste
Contrato de Repasse e se ex:pressamente autorizaclo pelo Gestor do Programa.

8.5 -- Os recursos transferidos pel a CONTRATANTE flaO pocIeraoser utilizados em finalidade
diversadaestabelecida neste Instmmento;

8.6 -- Os recursos trans ferido s pela CONTRATANTE deverao ser movimentados, {mica e
exc1usivamente, na Caixa Econ6mica Federal, Agencia n° 0464-2, .em conIa bancariade n°
006.00647065-6,vinculada a este Contrato de Repasse;

8.6.1 - Os recursos transferidos, enquanto nao utilizados, serao aplicados em caderneta de poupanya
se oprazo previsto para sua utiliza9ao for igual ou superior a um mes, ou em fundo deaplicayao
iinc:mceira de curto prazo ou operayao de mercado aberto lastreada em t111110sda divida pllblica
federal, quando a sua utilizayao estivef prevista para prazo menor que um meso

8.6.1.1 --Fica a CONTRATANTE autorizada a promover as aplicayoes dos recursos creclitados na
conta bancaria vinculada a este Contrato de Repasse nas hip6teses e segundo asmodalidades de
apLicayaoprevistas nesta Clansula.

8.6.2 --As receitas financeiras auferidas na forma deste item serao computadas a creditodeste
Contrato de Repasse, podendo ser aplicadas dentro cia vigencia contratual naconsecllyao de sell
objeto e devendo constar de clemonstdltivo especifico que integrani a prestayaO de contas, vedada a
sua lltilizayao comocontrapartida.



c IX
8.6.2.1 - Na ocorrencia de rendimentos negativos na aplicayao financeira que comprometam a
execuyao do objeto contratual, fica 0 CONTRATADO obrigado ao aporte adicional de
contrapartida.

8.7 - Eventuais saldos i1nanceiros verificados quando da conc]usao, dentmcia, rescisao ou extinc;ao
do Contrato de Repasse, inclusive os provenientes das receitas obtidas em aplicayoes financeiras
realizadas, ap6s conciliac;ao bancaria'da conta vinculada a este Instmmento, deverao ser restituidos
a UNIAO FEDERAL no prazo impr6rrogavel de 30 (t1'inta) dias do evento, na [ollila indicada pela
CAIXA na epoca 'da restituic;ao, sob pena da imediata instaurayao de Tomada de Co'ntas Especial do
responsavel.

8.7.1 - A devoluc;ao prevista no item 8.7 acima sera realizada observando-se a propo1'cionalidade
dos recurs os transferidos e da contrapartida prevista, independentementeda epoca em que foram
aportados.

8.7.2 - Deverao ser restituidos, ainda, todos os valores transferidos; acrescidos de juros legais e
atualizados monetariamente, a partir Ida data do recebimento, na forma cia legislaC;ao aplidlvel aos
debitos para com a Fazenda Nacional~ nos seguintes casos:

! I

a) qnando nao forexecutado 0 objeto,pactuado neste Instmmento;
b) quando nao for apresentada, no prazo regulamentar, a respectiva prestac;ao de contas parcial ou
final; ,
c) quando os recurs os forem utilizados em finalidade diversa da estabelecidaneste Instrumento;
d) quando houver:,utilizac;ao dos valores resultantes de aplicayoes financeirasemdesacordo como
. estabelecido no',item 8.6.2;
e) quando houvet impugnac;ao de despesas, se realizadas ern desacorclo com as disposic;5es do

tenno celebrado ou cia Portaria Inte1ministerial MPOG/MF/CGU 11°127, de 29:052008,e suas
alterayoes.

8.7.4 - Vencido o,Prazo previsto no item anterior sem ql1e 0 CONTRATADO proceda a restituic;ao
dos valores, fica a CONTRATANTE 'autorizada,caso haja recursos disponiveis naconta vinculada,, ,

a proceder aos d6bitos dos \JaImes respectivos e repassa-los it Unii'io.

8:7.5 - Na hip6tdse prevista no item 8.7.4 nao havendo recursos suficientes para se pro ceder a
completa restituiyao, devera ser instciurada aimediata Tomada de Contas Especial, l)rovidenciada
pel a CONTRA TANTE.

8:8 - Os casos fortuitos ou de forya l11aiorque impec;am 0 CONTRATADO de prestaI' contas dos
recursos recebidos. e aplicados ensejal~aoajuntada de documentos e justificativas, a serem entregues
a CONTRATANTE, para analise e manifestac;ao do Gestor do Programa.

CLAUSULA NONA - DOS HENS HElVlANESCENTES AO TERMJNO DA VIGENCIA
CONTRATUAL
9 - Os bens patrimoniais rel'nanescent~s, adquiridos ou produzidos em decorrencia desteContrato de
Repasse,previstos no Plano de Trabalho, quando cIaextiny1lo desIe Con1rato, serao de propriedade
do CONTRATADO.



10 - E 0 Ministerjo do Turismo a autoridade nonnatizaclora, com competencia para coorclenar e
clefinir as diretrizes do Programa, cabendo a CONTRATANTE 0 acompanhamento e avalia<;ao das
ayoes constantes no Plano de Trabalhb.

10.1 - Sempre que julgar convenient~, 0 Ministerio do Turismo podera pr~mover visitas in 'loco
com 0 prop6sito do acompanhamento e avaliayao dos resultados das atividac1es desenvolvidas em
razao deste Contrato de Repasse, observadas as nonnas legais e regulamentares pertinentes ao
assunto.

10.2 - E prerrogativa da Uniao, por intennedio do Ministerio cIo Turismo e c1aCONTRATANTE,
prom over a fiscalizayao fisico-finallceira das atividades referentes a este Contrato de Repasse, bem
como, conservar, em qua1quer hipotese, a faculdacle de assumir ou transferir a responsabilidade da
execu<;ao da obra!servi<;o, no caso de :suaparalisa<;ao ou de fate relevante que venha a ocorrer.

11- Obriga-se 0 CONTRATADO a registrar, em sua contabilida:de analitica, em conta especHlcado
gmpo vinculado ao ativo financeiro, os recursos recebidos cia CONTRATANTE, tendo como
contrapartida conta adequada no passivo financeiro, com subcontas identificando 0 Contrato de
Repasse e aespecifica9ao da despesa, nos teml0S do mi. 54, paragrafo primeiro, do Decreto n°
93.872/86.

11.1 - As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer OlItroSdoclimentos cornprobatorios dedespesas
serao emitidosem nome do CONTRATADO, devidamente identificados com ° nome do Programa
e 0 numero do Contrato de Repasse, e mantidos em arquivo, em orclem crono16gica, no proprio
local em que forem contabilizados, a disposi<;ao dos6rgaos de controleinterno e extemo e pelo
prazo del0 (dez)anos, contados da aprova9ao daprestayao de contas pela CONTRATANTE.

11.1.1 ~ A CONTRATANTE podefil solicitar 0 encaminhamento de c6pias dos comprovantes de
despesas, au de outros documentos, aqualquer momenta, sempre quejulgar conveniente.

12 -APresta<;ao de Contas referente ao total dos recurs os de que trata a Chiusula Quarta; devera ser
apresentada a CONTHATANTE ate 3'0 (trinta) dias apos 0 terminG ciavigencia do contrato.

12.1 - Quando a presta9ao de contasnao for encaminl1ada no prazo estabelecido neste Contrato, a
CONTRATANTE estabeleceni 0 prazo maximo de 30 (trinta) clias para suaapresellta<;ao, ou
recolhimento dos recurs os, incluidbs os rendimentosda aplicagao nomercadofinanceiro,
atualizadbS monetariamente e acrescidos de juros de mora, na fom1a cia lei.

12,2- Ao termino do prazo estabelecido, caso 0 CONTRATADO nao apresente a presta<;ao de
contas nem devo1va os recursos nos temlOS do item anterior, a CONTRA TANTE registrara a
inadimplencia no SICONVpor amissae do dever de prestaI' contas e comunicarci 0 fato ao 6rgao de
contabilidade analitica, para fins de instaura<;ao de Tomada de Contas Especial sob aquele
argumento e adoyao de outras mectidas para reparayao do dano ao enirio, sob pena .de
responsabilizayao solidaria.
VigE'lncia 28.12.2009



CLAuSULA DECIMA TERCEIRA
EXTRAORDlNARIAS

13 - Correrao as expensas do CONTRATADO os valores relativos as despesas extraordimlrias
incorridas pela CONTRATANTE clecorrentes de reamllise, por solicitayao do CONTRATADO, de
enquadramento de Plano de Trabalho' e de projetos de engenharia e de trabalho social, clas clespesas
resultantes de vistoria de etapas de obras nao previstas origiualmente, bem como de publicayao de
extrato no Diaria Oficial da Uniao decorrente de altera<;;30contratual de responsabilidade do
CONTRATADO.

14 - Os serviyos de auditoria serao realizados pelos 6rgaos de controle intemo e extemo da Uniao,
sem elidir a competencia dos 6rgaos de controle interno e externo do CONTRATADO, em
conformidade com 0 capitulo VI do Decreto n° 93.872/86.

14.1 - E livre 0 acesso, a!qualquer ~empo, de servidDres do Sistema de Controle Intemo ao ,qual
esteja subordinada a CONTRATANTE e do Tribunal de Contas da Uniao a todos os atos e fatos
relacionados direta ou indiretamente com 0 instrumento pactuado, bem comoaos locais de
execuyao das obras, quando em missao de fiscalizac;ao ou auelitoria.

CLAuSULA DECIMA QUINTA- DA IDENTIFICA(,:AO DAS OBRAB E DAS ACOES
PROMOCIONAIS -

15 - E obrigat6ria a identifica9ao do empreendimento com' placa segundo modelo fornecidopela
CONTRA TANTE, durante 0 periodo de durayao da obra, devendo ser afixada noprazo de 'ate 15
(quinze) elias, contados a partir da au'torizayao do CONTRATADO para 0 inicio dos trabalhos, sob
pena de suspensao da liberayao dos recurs os financeiros.

15.1 - Em qualquer ayao promocionhl relacionada com 0 obje~o do presente Ccmtrato de Repasse
sera obrigatoriamente destacada a participayao da CONTRATANTE, do Ministerio do Turismo,
bem como 0 objeto deaplicayao dos recursos, observaclo 0 cHsposto no § 10 do art. 37 da
Constituiyao Federal, sobpena de sus'pensao da libera930 dm; recurs os financeiros.

15.2 - Quando da conc1usao da oora devera 0 CONTRATADO instalar placa de inaugura9ao
conforme modelo fornecido pelo CONTRATANTE.

16 - A vigencia deste Contrato de Repasse iniciar-se-a ua data de sua assinail1ra, encerrando-se no
dia 30/12/2009,possibilitada a sua prorrogayaomediante Termo Aditivo e aprovayao da
CONTRATANTE, quando da ocorrehcia de fate slJperveniente que impeya a cOnSeCllyaOdo objeto
no prazo acordado. .pil'
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17 - 0 presente Contrato podera ser denunciado por qualquer das partes e rescindido a qualquer
tempo, ficando os contratantes respons8veis pelas obriga<;5es assumidas na sua vigencia,
creditando-se-Ihes, igualmente, os beneficios adquiridos no mesmo periodo, aplicando, no que
couber, a Portaria Intenninisterial MPOG/MF/CGU n° 127, de 29.05.2008, e suas alterayoes e
demais nonnas pertinentes a materia;

17.1 - Constitui motivo para rescisao do presente Contrato 0 descumplimento de qualquer das
Cla-usulas pactuadas, particulannente quando constatada pela CONTRATANTE a utilizayao dos
recursos em desacordo com 0 Plano de Trabalho ou a falsidade au incorreyaO de infonnayao em
qualquer documento apresentado.

17.1.1 - A resci'sao do Contrato, ria fonna acima prevista e sem que tenham sido os valores
restituidos a Uniao Federal, ensejani a instaura<;ao de Tomada de Contas Especial.

18 - A altera<;aodeste Contrato de Repasse, no caso da necessidade de ajustamento da sua
programayao de execuyao fisica e financeira, inclusive a alterayaO do prazo de vigen cia, sera feita
por meio de Ter~llo Aditivo e sera provocada pelo CONTRATADO, mediante apresentayao das
respectivas justiflcativas, no prazo minimo de 30 (trinta) dias C]uearitecedem 0 termino da sua
vigencia, sendo necessaria; para sua implementayao, a aprovay3o da CONTRAT ANTE.

18.1 - A alteray3p do prazo de vigellcia deste Contrato de Repasse, emdecorrencia de atrasona
libera<;aodos recursos por responsabilidade do Gestor doPrograma, sera promovida "de oficio"
pela CONTRA TANTE, limitada ao periodo do atraso veriftcado, fazendo disso imecliato
comunicado ao CONTRATADO.

18.2 - A altera9ao contratual referente ao valor do eontrato SeHl feita por meio de Termo Aditivo,
Deando a altera9ap para maior dos recursos oriundos da transferencia, tratados na ClausulaQuarta;
item 4, sob decisao unilateral exclusiva do Gestor.

18.3 - E vedada a alterayao do objeto'previsto neste Contrato, exceto para a a~lpliayao cIaexecuyao
do objeto pactuadi;J ou pant redueao ou exclusao de meta, sem prejuizo da funcionalidacIe cIoobjeto
contratado, desde que devidamente justiftcado e aprovado pela CONTRA TANTE.

CLAUSULA DECIMA NONA - DOS REGISTROS DE OCORRENCIAS E DAS
COMUNICA~6ES

19 - Os documentos instmt6rios ou cdmprobat6rios relativos a execuy3o·deste contrato deverao ser
apresentados em original ou em copia 'autentieada.

19.1 - As comunicaeoes de fatos ou ocorrencias relativas ao presente Contrato cle Repasse serao
consideradas como regulannente feitas se entregues por carta protocolada, telegrama ou fax.

19.2 - As correspondencias diligidas ao CONTRATADO deverao ser entregues no "seguinte
endereyo: Av Flores da Cunha - 1264-CEP - 995000;

/.. // ,r
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19,3 - As correspondencias dirigi'das a CONTRATANTE deverao ser entregues no seguinte
enderec;o: Caixa Econ6mica Federal, Superintendencia Regional: PASSO fUNDO, Rua Gal.
CanabalTo, 1103 - Centro Passo Fundo RS,

20 ~ Para dirimir os conflitos decan-entes deste Contrato de Repasse fica eJeito 0 foro da Justiya
Federal, Seyao Judiciaria do Estado do RS, com ren{mcia expressa de qllalquer Olltro, por mais
privilegiado que seja.

E, por estarem assimjustose pactuados, fimlam es'te Instrumento em 2. (Duas) vias de igual teor, na
presenya de duas testemunhas, que assinam, para que surta seus efeitos juridicos e legais, em juizo e
fora dele.

d-'} -
Ass~natl1~a' o~o;tratado
Norrl'e: A ton de Jesus Martins de Magalhaes
CPF: 104.157.000-78

Nome:
CPF:
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~ FundllmenttiLegal Decreto 6170/076rgio - 54000 - MINIS'-T--E---R-IO-D-O'-·-;T"(j---R-IS-M-O-'.-- ..- - -----.- -- ..-.- ..------ ..-- --.-
.- _ Carazinho e um municipio do estadodo Rio-Grande do Sui, emaneipadocle-Passo Fundo .

em 24 de janeiro de 1931', e esta localizado a aproximadamente 300 Km de Porto Alegre,
no grande entroncamento rodoviario entre as rodovias BR 285 e BR 386. A primeira,
Ugando 0 Brasil a Argentina (MERCOSUL), e a segunda, importante via loglstica do Brasil,
Iigandoo Centro-oeste a Porto Alegre, e aos acessos ao porto de Rio Grande. Conforme 0
censo de 2007 (IBGE) possui uma populagao de 58 habitantes, e uma area de 665 Km2•

Seu Indice de Desenvolvimento Humano (IDH), segundo dados de 2000 €I de 0,79 e 0 seu
Indice de Desenvolvimento Socioeconomico (IDESE) da Fundagao de Economia e
Estatlstica (FEE/2005) €I de 0,65. De acordo com esta mesma fundagao, a taxa de
analfabetismo gira em torno de 6%. A economia de Carazinho, que foi historicamente
baseada na agropecuaria, tem atualmente neste setor apenas 7% do seu PIB. Ja 0 setor
industrial representa 20%, eo de Servigos 63% (IBGE). A implantagao do objeto pleiteado
de revitalizayao do Parque Municipal Joao Alberto Xavier da Cruz, visa promover 0
municlpio de infraestrutura adequada para expansao da atividade turlstica e melhoria dos
produtos e servigos ofertados, conforme 0 Plano Nacional do Turism02007/2010.0 Parque
Municipal Joao Alberto Xavier da Cruz, €I constitufdo de uma area natural com 206 hectares
de area, com areas de preservayao florestal e fontes de agua.As obras de revitalizayao da
infraestrutura do Parque Municipal e hoje um fator muito importante, uma vez que existe
muitos exemplares da Araucaria (angustifolia), especie esta que encontra-se ameayada de
extinyao e que mantem a migrayao do Papagaio Charao em Busea de Alimento (Pinhao) e
reprodugao, bem como pretende-se fotalecer 0 turismo local, com obras de melhorias na
infraestrutura para permitir a expansao das atividades turfsticas, adequagao dos acessos e
a melhoria da qualidade ido produto para 0 turista. Atraves destas obras de revitalizayao,
oeorrera a implantagao de uma guarita, recuperayao e ampliayao dos banheiros,
construyao de um centro de estudos e eventos, pretende-se: a) dar condig6es para atender
projetos de edl.lcagao ambiental de e~tudantes do ensino fundamental (em torno de 9.000
alunos do municfpio e em torno de 5.000 alunos de municlpios pr6ximos que nao disp6e de
estrutura semelhante); b) abrigar cursos e eventos relacionados a educagao e pesquisa
ambiental para cerea de,300 alunos do curso de Biologia da Universidade de Passo Fundo,
dos campus de Carazinho e Passo Fundo, e cerca de 100 alunos de Biomedicina da Ulbra-
Carazinho, alem de outros eventos tfpicos, estimando-se atender 1.000 pessoas/ano; c)
Trilhas ecol6gicas tematicas por estagao para grupos de jovens, de terceira idade e outros,
orientadas por bi610gos,!prevendo-se desenvolver 10 encontros par estayso, com ate 50
participantes cada (500 'participantes/ano); d) atender turismo de lazer junto a natureza,
com trilhas, caminhadas, descanso em areas de sombra, prevendo-se atender 300
pessoas par final de semana, durante 10 semanas no perfodo de verao (3.000
participantes/ano); e) ampliar a capacidade do viveiro, que passara a produzir tambem
fitoterapicos e flores; f) a preservagao da area para garantir permanencia da fauna e flora
silvestre existente no local. Como resultado de tais ag6es suportadas pela infraestrutura a
ser construida, a prop6sito final €I gerar um maior conhecimento das caracterfsticas dos
ecossistemas locais e, especialmente, um maior nfvel de conscientizagao ambiental,
especialmente entre as jovens, promovendo 0 ecoturismo regional como forma de melhora
a qualidade de vida da populagao. DEstaca-se que a pleito €I referente a emenda individual
sob on° 20240014, funcional programatica 23.695.1166.10VO.0043. do Oryamento Geral
da Uniao de 2009 de autoria do Senador Sergio Zambiasi no valor de R$ 150.000,OO(centc

______ .__ ._e_cl_'n~qu_"e._n_t_a_r:nilreais) ,...QaraApoio ~J?IQjetos de Infra,.estrytul'~I\Jrl~i._c ..a__. _
ObJetodocon_~~_9bras de revitaliza~ da infraestruty.~90 Parque Munici"p-~ ..oa<?.-6!ber:t.QXavier da_Gr!:!~~_

A Prefeitura Municipal de Carazinho/RS, disp6e de Capacidade
CapaeldadeTeenleae Tecnica e Gerencial para executar, administrar, fiscalizar e
Gerenelal prestar conta dos projetos elaborados por esta administragao
. ---Publica munici~1.-----,---------
Arquivos Anexos • Capacidade Tecnica e Gerencial
~~'!!!!9 .__ ~~. __ £~~.£p12.~~ ~
iOecfara9"Ao Prefeito.pdf .. .....,. :04/11/2009
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Banco CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAAg,~~i~------0464T---'---'--'---------------'---"-'--'

Datas
Data da Proposta 04/11/2009
-----------,.- .-.---_. .- -.----.".----.---

Data Asslnatura 28/12/2009
ConvAnlopublicadono ' 07/01/2010
Q.Qlle!1L- ,-,-_---=~-=,-"- __-,.....-_~-__-,__------ _
Data Inlelo VlgAncla i28/12/2009
--------~
Datlll1'4rmlnov~~nela J 31/12/201 0

Valores
R$158.967,40 Valor Global

R$146.250,OO Valor de Repasse
R$ 12.717 ;40 Valor,da Contrapartida

R$12.717,40 Valor Contrapartida Financeira
R$ 0,00 Valor Contrapartlda Bens e Servicos

Cronograma or~amentariodo'valor do repasse
~.!l-,~>_,.~__,._._.,~_~..~_~ ,_,.~__ .yalor (~~. __ ".. ..~_~,~,,_,~,_._ .. _,'_.,,_~,~. , " ,'_»

2009 iR~~A~,~~Q!QQ__ _ . ' . .. >___> ,">_ »_», ••,. ,,_

,
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CAIXA CAIXA
ECONOMICA
FEDERAL

Representagaode Desenv61vimento Urbano Passo Fundo
Rua General Canabarro, 1103

99.010.190 - Passo Fundo - RS

A Sua Excelencia o{a) Senhor{a)
Prefeito{a) Municipal
Prefeitura Municipal de CARAZINHO

1. Relativamente ao contrato nO307.414-90, programa TURISMO SOCIAL,temos a fazer
as seguintes consideragoes.

2. Concluidas as analises pertinentes e considerado viavel sob os aspectos tecnicos,
autorizamos esse municipio a dar prosseguimento a operagao, conforme especificada nos
documentos apresentados.

2.1 Caso as obras sejam executadas por administrar;ao direta, 0 Municipio deve
encaminhar comuf1icado formal e ART de execugao emitida por profissional vinculado
diretamente a administragao do municipio. Na hip6tese de execugao por empreitada, deve ser
encaminhado a documentagao abaixo relacionada:

- Publica9ao do resumo do edital, exceto para carta-convite;
- Homologagao e comprovagao de publicagao;
- Despacho de adjudicagao;
- Planilha orgamentaria proposta pela empresa vencedora;
- Cronograma f1sico-financeiro proposto pela empresa vencedora;
- Contrato de execugao firmado com a empresa vencedora;
- Comprovac;ao de publicac;ao do contrato com a empresa vencedora;
- ART de execu9ao e fiscaliza9ao de obra;
- Declaragao de advogado nao participante do processo Iicitat6rio, atestando que a licitayao
atendeu as formalidades eaos requisitos dispostos nas Leis 10.520/002 e 8.666/93 e suas
alterayoes (modelo Caixa);

• da verificagao favoravel por esta REDUR, da documentar;ao apresentada
conforme previsto no item 2.1;



CAIXA
Ecm~61\'lcA.
j:1=DERAL

Q!1.Je impossibilitaa identifica<;ao do beneficiario final por ocasiao do pagamento dos
serviyos/bens.

5 A movimentagao financeira, inclusive da contrapartida financeira, deve ser efetuada,
obrigatoriamente, na conta· vinculada a este Contrato de Repasse. Lembramos que os
recursos de repasse ainda nao foram creditados pelo Gestor na respectiva conta.

6 Com base no disposto na Lei Eleitoral 9504/97, de 30/09/97, informamos que a
autoriza<;ao para in(cio do objeto do contrato acima, nao pode ser emitida enquanto durar 0
per(odo pre-eleitoral, compreendido entre 03/07/2010 e 03/10/2010, estendido ate 31/10/2010
no caso de realizag80 de Segundo Turno.

EDSON 0 E, DIESEL
Coordenador
RSGOVPF


