
Município de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

LEI N° 3891 
21 DE MARÇO DE 2017. 

Autoriza o Município de Tupanciretã a realizar 
convênio e transferir recursos ás associações de 
estudantes do Município, bem como autoriza a 
abertura de crédito adiciona! especial. 

O Prefeito de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, e 
de acordo com a Lei Orgânica Municipal, 

FAZ SABER: 

Que a Câmara Municipal de Tupanciretã aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com as associações AFA 
- Associação Franvaltur de Acadêmicos, ATEIFE - Associação Tupanciretanense de Estudantes 
do instituto Federai Farroupiiha, e ATA - Associação Tupanciretanense de Acadêmicos; com o 
objetivo de transferir valores referentes ao programa PASSE LIVRE ESTUDANTIL. 

Parágrafo Único. É parte integrante desta Lei a minuta de termo de convênio constante no 
Anexo I. 

Art. 2° - A dotação orçamentária a receber o crédito adicional especial fica assim constituída: 

ÓRGÃO: 08 - Secretaria Municipal da Educação 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 - Coordenadoria Administrativa da SME 
FUNÇÃO: 28 - Encargos Especiais 
SUBFUNÇÃO: 845 - Transferências 
PROGRAMA: 0017 - Apoio aos Estudantes Cadastrados no Programa Passe Livre Estudantil 
ATIVIDADE: 2.197 - Encargos com o Programa Passe Livre Estudantil 

NATUREZA DAS DESPESAS: 
3.0.00.00.00.00 - Despesas Correntes 
3 3 nn 00 00 00 - nitras nPSC1PR2S rArrelltPS 
3.3.90.00.00.00 - Aplicações Diretas 
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo 
Valor: R$100,00 (cem reais) 
Fonte de Recursos: 1182 - Programa Passe Livre Estudantil 

NATURP7A nAs DESPESAS: 
3.0.00.00.00.00 - Despesas Correntes 
3.3.00.00.00.00 - Outras Despesas Correntes 
3.3.30.00.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal 
3.3.30.93.00.00 - Indenizações e Restituições 
Valor: R$ 100,00 (cem reais) 
Fonte de Recursos: 1182 - Programa Passe Livre Estudantil 

ÓRGÃO: 08 - Secretaria Municipal da Educação 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 - Coordenadoria Administrativa da SME 
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FUNÇÃO: 28 - Encargos Especiais 
SUBFUNÇÃO: 845 - Transferências 
PROGRAMA: 0017 - Apoio aos Estudantes Cadastrados no Programa Passe Livre Estudantil 
ATIVIDADE: 2.201 - Encargos com o Subvenções a Entidades Educacionais ou Culturais. 

NATUREZA DA DESPESA: 
3.0.00.00.00.00 - Despesas Correntes 
3.3.00.00.00.00 - Outras Despesas Correntes 
3.3.50.00.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 
3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais 
Valor: R$ 13.095,58 (treze mil, noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos) 
Fonte de Recursos: 1182 - Programa Passe Livre Estudantil 

Art. 3u - Servira de cobertura para o credito adicional especial, o valor repassado pelo Estado do 
Rio Grande do Sul, na conta n° 04.086907.0-6, agência local do Banrisul, no valor de R$ 
9.000,93 (nove mil reais e noventa e três centavos) por superávit orçamentário do exercício 
anterior, e o valor de R$ 4.294,65 (quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e 
cinco centavos) por excesso de arrecadação apurado no período, a serem distribuídos conforme 
determinação do Estado. 

Art. 4° - O Estado do Rio Grande do Sul determinará o valor mensal a ser repassado para cada 
Entidade, conforme o regulamento do Programa Passe Livre Estudantil. 

Art. 5° - O Município de Tupanciretã fica autorizado a repassar os recursos constantes no art. 1°, 
por Decreto, às seguintes Entidades Educacionais: 

AFA - Associação Franvaltur de Acadêmicos  
ATEIFE - Associação Tupanciretanense de Estudantes do Instituto 
Federal Farroupilha 	 0.010/335043 
ATA - Associação Tupanciretanense de Acadêmicos  

13.095,58 

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

   

GABINETE DO PREFEITO DE TUPANCIRETÃIRS, aos 21 (vinte e um) dia do mês de fevereiro 
de 2017. 

Carlos Augusto Brum de Souza 
Prefeito de Tupanciretã 

Certifico que esta Lei foi publicada no átrio da 
Prefeitura Municipal, de Tupanciretã, 21 de março de 

2017 à 
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ANEXO I 

TERMO DE CONVÊNIO N° (  

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE TUPANCIRETÃ E 
(NOME DE ASSOCIAÇÃO).  

Pelo presente instrumento de Convênio, de um lado o Município de Tupanciretã, 
associação de direito público, inscrita no CNPJ sob o n°. 88.227.764/0001-65, situada na 
Rua Expedicionário João Moreira Alberto, n°. 181, centro de Tupanciretã, RS, representado 
pelo Senhor Prefeito Municipal, Carlos Augusto Brum de Souza, brasileiro, advogado, 
portador da Carteira de Identidade sob n° 1015187477/SJS/RS e CPF n° 392.475.380-68, 
residente e domiciliado em Tupanciretã, RS, doravante denominado simplesmente de 
MUNICIPIO; e de outro (NOME DA ASSOCIAÇÃO), pessoa jurídica de direito privado, 
inscrito no CNPJ sob o n° (...), neste ato representado pelo/a seu/sua presidente/a, 
senhor/a (Nome e qualificação), portador/a da Carteira de Identidade n° (...), inscrito/a no 
CPF n° (...), doravante denominada ASSOCIAÇÃO, tendo em vista o que dispõe a Lei 
Municipal n° 	 de 	de 	  de 2017, resolvem, de comum acordo 
celebrar o presente instrumento que reger-se-á pelas normas gerais da Lei n° 8.666, de 21 
de junho de 1993 e suas alterações, no que couber, mediante as seguintes condições: 

CLAUSULA PRIMEIRA - A participação do Município consistira no repasse de subvenção 
para a Associação, no valor a ser definido pelo órgão técnico do Estado do Rio Grande do 
Sul, responsável pela quantificação dos valores que deverão ser repassados a cada 
associação de acordo com o respectivo programa. 

CLAUSULA SEGUNDA - A Associação deverá prestar contas do valor recebido, até o 
máximo de 10 dias após o recebimento dos valores, mediante apresentação de notas fiscais 
e/ou recibos comprobatórios das despesas correspondentes ao respectivo mês, ou de outra 
forma se assim for definido pelo Governo do Estado. 

CLAUSULA TERCEIRA - A associação em contrapartida dos valores repassados, 
compromete-se a manter transporte a todos os estudantes residentes em Tupanciretã, que 
frequentem cursos de ensino médio, técnico ou superior na cidade de (Cruz Alta ou Julio de 
Castilhos), sob pena de imediata rescisão do convênio. 

CLAUSULA QUARTA - Ficará sob responsabilidade da associação, a realização das 
despesas e contratação de empresas para realizarem os serviços objetivados, sem qualquer 
vínculo com o Município de Tupanciretã, bem como fica isento o Município de qualquer 
responsabilidade, quanto a eventuais danos pessoais ou materiais, produzidos a terceiros. 

CLAUSULA QUINTA — A Associação fica expressamente proibidas de contratar empresas ou 
fornecedores que estejam por força do art. 87. inciso III. da Lei 8.666/93. impedidos de 
contratar com a administração pública, sob pena da rescisão direta do presente, além das 
sanções de estilo. 

CLAUSULA SEXTA - A não realização da prestação de contas de que trata o presente 
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convênio motivará a suspensão de futuros repasses e a exigência da devolução dos 
numerários já repassados ao Municipio de Tupanciretã, impossibilitando também, a 
confecção de novos Convênios com o Poder Público Municipal até a devida regularização 
da situação. 

CLAUSULA SÉTIMA - A associação deverá informar um número de conta bancaria ao 
Município, onde será depositado o valor e esta conta deverá ser utilizada exclusivamente 
para a movimentação de valores relativos a presente subvenção, sendo que, na prestação 
de contas deverá ser apresentado extrato e movimentação bancária, bem corno cópia dos 
cheques (ou outros documentos bancários) utilizados para a realização dos respectivos 
pagamentos. 

^,I'SUI ^IT,A,VA n Município não terá qualquer responsabilidade com eventuais Mt-411,Jsl 

ocasionados a terceiros pela associação em decorrência da execução dos objetivos deste 
Convênio. Também não terá qualquer responsabilidade e vinculação com as pessoas que 
foram contratadas e pelas despesas assumidas pela associação, sendo que todo e qualquer 
compromisso assumido pela associação na busca da realização dos objetivos do convênio, 
serão de sua inteira e exclusiva responsabilidade. 

CLAUSULA NONA - A prestação de contas de vera ser realizada observando todas as 
normas instituídas pelo Poder Público, caso contrário poderá haver a rejeição das refendas 
prestações de contas. Havendo rejeição da prestação de contas, por qualquer motivo, a 
associação poderão providenciar na correção de falhas apontadas, apresentando nova 
prestação de contas no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a comunicação da rejeição. 

CLÁUSULA DÉCIMA - Fica eleito o Foro da Comarca de Tupanciretã - RS para dirimir 
quaisquer questões oriundas da execução deste convênio ou de sua interpretação, podendo 
os casos omissos ser resolvidos por comum acordo das partes convenentes. 

E, por estarem assim acordes, firmam as partes o presente convênio, na presença de 
testemunhas, dele extraindo cópias para documento comum. 

Tupanciretã-RS, 	de março de 2017. 

Carios Augusto Brum de Souza 
Prefeito de Tupanciretã 

Associação 

Testemunhas: 

1- 	  

2- 

 

CPF n° 

CPF n° 
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TERMO DE CONVÊNIO N° 003/2017 

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE TUPANCIRETÃ E AFA - 
ASSOCIAÇÃO 	FRANVALTUR 	DE 
ACADÊMICOS 

Pelo presente instrumento de Convênio, de um lado o Município de Tupanciretã, associação de 
direito público, inscrita no CNPJ sob o n°. 88.227.764/0001-65, situada na Rua Expedicionário 
João Moreira Alberto, n°. 181, centro de Tupanciretã, RS, representado pelo Senhor Prefeito 
Municipal, Carlos Augusto Brum de Souza, brasileiro, advogado, portador da Carteira de 
Identidade sob n° 1015187477/SJS/RS e CPF n° 392.475.380-68, residente e domiciliado em 
Tupanciretã, RS, doravante denominado simplesmente de MUNICÍPIO; e de outro AFA -
Associação Franvaltur de Acadêmicos, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o 
n° 14.789.354/0001-71, neste ato representado pela sua presidente, senhora Angélica Carvalho 
Gonçalves, portadora da Carteira de Identidade n° 1110816178, inscrita no CPF n° 027.872.680-
13 doravante denominada ASSOCIAÇÃO, tendo em vista o que dispõe a Lei Municipal n° 
3891 de 23 de março de 2017, resolvem, de comum acordo celebrar o presente instrumento 
que reger-se-á pelas normas gerais da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, 
no que couber, mediante as seguintes condições: 

CLAUSULA PRIMEIRA - A participação do Município consistira no repasse de subvenção para a 
Associação, no valor a ser definido pelo Órgão técnico do Estado do Rio Grande do Sul, 
responsável pela quantificação dos valores que deverão ser repassados a cada associação de 
acordo com o respectivo programa. 

CLAUSULA SEGUNDA - A Associação deverá prestar contas do valor recebido, até o máximo de 
10 dias após o recebimento dos valores, mediante apresentação de notas fiscais e/ou recibos 
tAJo topo uticatói iuo das dcopc,ca, correspondentes ao respectivo mês, ou de outra forma se assim 
for definido pelo Governo do Estado. 

CLAUSULA TERCEIRA - A associação em contrapartida dos valores repassados, compromete-
se a manter transporte a todos os estudantes residentes em Tupanciretã, que frequentem cursos 
de ensino médio, técnico ou superior na cidade de Júlio de Castilhos, sob pena de imediata 
rescisão do convênio. 

CLAUSULA QUARTA - Ficará sob responsabilidade da associação, a realização das despesas e 
contratação de empresas para realizarem os serviços objetivados, sem qualquer vínculo com o 
Município de Tupanciretã, bem como fica isento o Município de qualquer responsabilidade, 
quanto a eventuais danos pessoais ou materiais, produzidos a terceiros. 

CLAUSULA QUINTA - A Associação fica expressamente proibidas de contratar empresas ou 
fornecedores que estejam por força do art. 87, inciso III, da Lei 8.666/93, impedidos de contratar 
com a administração pública, sob pena da rescisão direta do presente, além das sanções de 
estilo. 

CLAUSULA SEXTA - A não realização da prestação de contas de que trata o presente convénio 
motivará a suspensão de futuros repasses e a exigência da devolução dos numerários já 
repassados ao Município de Tupanciretã, impossibilitando também, a confecção de novos 
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Convênios com o Poder Público Municipal até a devida regularização da situação. 

CLAUSULA SÉTIMA - A associação deverá informar um número de conta bancaria ao Município, 
onde será depositado o valor e esta conta deverá ser utilizada exclusivamente para a 
movimentação de valores relativos a presente subvenção, sendo que, na prestação de contas 
deverá ser apresentado extrato e movimentação bancária, bem como cópia dos cheques (ou 
outros documentos bancários) utilizados para a realização dos respectivos pagamentos. 

CLAUSULA OITAVA - O Município não terá qualquer responsabilidade com eventuais danos 
ocasionados a terceiros pela associação em decorrência da execução dos objetivos deste 
Convênio. Também não terá qualquer responsabilidade e vinculação com as pessoas que foram 
contratadas e pelas despesas assumidas pela associação, sendo que todo e qualquer 
compromisso assumido pela associação na busca da realização dos objetivos do convênio, 
serão de sua inteira e exclusiva responsabilidade. 

CLAUSULA NONA - A prestação de contas de vera ser realizada observando todas as normas 
instituídas pelo Poder Público, caso contrário poderá haver a rejeição das refendas prestações 
de contas. Havendo rejeição da prestação de contas, por qualquer motivo, a associação poderão 
providenciar na correção de falhas apontadas, apresentando nova prestação de contas no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias após a comunicação da rejeição. 

CLÁUSULA DÉCIMA - Fica eleito o Foro da Comarca de Tupanciretã - RS para dirimir quaisquer 
questões oriundas da execução deste convênio ou de sua interpretação, podendo os casos 
omissos ser resolvidos por comum acordo das partes convenentes. 

E, por estarem assim acordes, firmam as partes o presente convênio, na presença de 
testemunhas, dele extraindo cópias para documento comum. 

Tupanciretã-RS, 23 de março de 2017. 

Carlos AugustO Brum de Souza 
Prefeito de Tupanciretã 

3frletigice eça,'(1)-£2\0 60T)Q3tA 
Associação 

Testemunhas: 

1 	 CPF n° 

2- 	 CPF n° 	  
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TERMO DE CONVÊNIO N° 002/2017 

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE TUPANCIRETÃ E ATA -
ASSOCIAÇÃO TUPANCIRETANENSE DE 
AC.AFA\AICOS 

Pelo presente instrumento de Convênio, de um lado o Município de Tupanciretã, associação de 
direito público, inscrita no CNPJ sob o n°. 88.227.764/0001-65, situada na Rua Expedicionário 
João Moreira Alberto, n°. 181, centro de Tupanciretã, RS, representado pelo Senhor Prefeito 
SAI Inir final r.2rinQ Ai ogi uctn prilm rio gni e7a hraciloirn,  ariengarin,  pnrtarinr ria Carteira riP  

Identidade sob n° 1015187477/SJS/RS e CPF n° 392.475.380-68, residente e domiciliado em 
Tupanciretã, RS, doravante denominado simplesmente de MUNICÍPIO; e de outro ATA -
Associação Tupanciretanense de Acadêmicos, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no 
CNPJ sob o n° 92.460.500/0001-24, neste ato representado pela sua presidente, senhora 
Caroline Silva Malheiros, portadora da Carteira de Identidade n° 4090729619, inscrita no CPF n° 
rN9Ç9.9g77n 	d,r,vnt. riennrninoriQ nccnelAÇÃrl tonrIn om vicio n nllo cijspt5o o 1 rà 

Municipal n° 3891 de 23 de março de 2017, resolvem, de comum acordo celebrar o presente 
instrumento que reger-se-á pelas normas gerais da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações, no que couber, mediante as seguintes condições: 

CLAUSULA PRIMEIRA - A participação do Município consistira no repasse de subvenção para a 
A 	 nes.. 	 o;o■ 	 0..1 

I IV V 411,-, U VVI UIrI II IIVV 1.-/,1,/ 	 1 NIV VI UI IVCi VIS1 NJUI, 

responsável pela quantificação dos valores que deverão ser repassados a cada associação de 
acordo com o respectivo programa. 

CLAUSULA SEGUNDA - A Associação deverá prestar contas do valor recebido, até o máximo de 
10 dias após o recebimento dos valores, mediante apresentação de notas fiscais e/ou recibos 
comprobat.,:ii 	dao 	 loUI I GJp1-11 Idel ItGO ou 1 coucvt;vv 	vu 	uut, fu,O oc 
for definido pelo Governo do Estado. 

CLAUSULA TERCEIRA - A associação em contrapartida dos valores repassados, compromete-
se a manter transporte a todos os estudantes residentes em Tupanciretã, que frequentem cursos 
de ensino médio, técnico ou superior na cidade de Júlio de Castilhos, sob pena de imediata 
lescisão do cófivêúk.). 

CLAUSULA QUARTA - Ficará sob responsabilidade da associação, a realização das despesas e 
contratação de empresas para realizarem os serviços objetivados, sem qualquer vínculo com o 
Município de Tupanciretã, bem como fica isento o Município de qualquer responsabilidade, 
quanto a eventuais danos pessoais ou materiais, produzidos a terceiros. 

CLAUSULA QUINTA - A Associação fica expressamente proibidas de contratar empresas ou 
fornecedores que estejam por força do art. 87, inciso III, da Lei 8.666/93, impedidos de contratar 
com a administração pública, sob pena da rescisão direta do presente, além das sanções de 
estilo. 

CLAUSULA SEXTA - A nao reaiizaçao da prestaçao de contas ae que trata o presente convênio 
motivará a suspensão de futuros repasses e a exigência da devolução dos numerários já 
repassados ao Município de Tupanciretã, impossibilitando também, a confecção de novos 

 

Rua Exp. João Moreira Alberto, 181 . Centro - Tupanciretã/RS - Fone: 55 3272-7500 e 55 3272-7545 
www.tupancireta.rs.gov.br  e-mail: juridico@tupancireta.rs.gov.br  



N,fskí 

Município de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

Convênios com o Poder Público Municipal até a devida regularização da situação. 

CLAUSULA SÉTIMA - A associação deverá informar um número de conta bancaria ao Município, 
onde será depositado o valor e esta conta deverá ser utilizada exclusivamente para a 
movimentação de valores relativos a presente subvenção, sendo que, na prestação de contas 
deverá ser apresentado extrato e movimentação bancária, bem corno cópia dos cheques (ou 
outros documentos bancários) utilizados para a realização dos respectivos pagamentos. 

CLAUSULA OITAVA - O Município não terá qualquer responsabilidade com eventuais danos 
ocasionados a terceiros pela associação em decorrência da execução dos objetivos deste 
Convênio. Também não terá qualquer responsabilidade e vinculação com as pessoas que foram 
contratadas e pelas despesas assumidas pela associação, sendo que todo e qualquer 
compromisso assumido pela associação na busca da realização dos objetivos do convênio, 
serão de sua inteira e exclusiva responsabilidade. 

CLAUSULA NONA - A prestação de contas de vera ser realizada observando todas as normas 
instituídas pelo Poder Público, caso contrário poderá haver a rejeição das refendas prestações 
de contas. Havendo rejeição da prestação de contas, por qualquer motivo, a associação poderão 
providenciar na correção de falhas apontadas, apresentando nova prestação de contas no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias após a comunicação da rejeição. 

CLÁUSULA DÉCIMA - Fica eleito o Foro da Comarca de Tupanciretã - RS para dirimir quaisquer 
questões oriundas da execução deste convênio ou de sua interpretação, podendo os casos 
omissos ser resolvidos por comum acordo das partes convenentes. 

E, por estarem assim acordes, firmam as partes o presente convênio, na presença de 
testemunhas, dele extraindo cópias para documento comum. 

Tupanciretã-RS, 23 de março de 2017. 

Carlos Augusto Brum de Souza 
Prefeito de Tupanciretã 

6, )tm?' .40(;:klen 
Associação 

Testemunhas: 

1- CPF n° 

2- CPF n° 
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TERMO DE CONVÊNIO N° 001/2017 

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE TUPANCIRETÃ E TEIFE -
ASSOCIAÇÃO TUPANCIRETANENSE DE 
FSTMANTFS nn INSTITHM FEDERAL 
FARROUPILHA. 

Pelo presente instrumento de Convênio, de um lado o Município de Tupanciretã, associação de 
direito público, inscrita no CNPJ sob o n°. 88.227.764/0001-65, situada na Rua Expedicionário 
lnffin nnnro ■ rn A!hortn no 1R1 rontrn rio -nipnnr!rota pc roprocontnrin por, coni,nr  profotr, 
Municipal, Carlos Augusto Brum de Souza, brasileiro, advogado, portador da Carteira de 
Identidade sob n° 1015187477/SJS/RS e CPF n° 392.475.380-68, residente e domiciliado em 
Tupanciretã, RS, doravante denominado simplesmente de MUNICÍPIO; e de outro ATEIFE -
Associação Tupanciretanense de Estudantes do Instituto Federal Farroupilha, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrito no CNPJ sob o n° 16.992.384/0001-06, neste ato representado pelo 
ceie de. 	nrese iricArd" cnninnrf.n 	 Drshnrfn De,rn■ r," rine Confnc nnrf nrinrin 	nrinirn 

Identidade n° 8063349974, inscrito/a no CPF n° 433.1702.300-20, doravante denominada 
ASSOCIAÇÃO, tendo em vista o que dispõe a Lei Municipal n° 3891 de 23 de março de 2017, 
resolvem, de comum acordo celebrar o presente instrumento que reger-se-á pelas normas 
gerais da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no que couber, mediante as 
seguintes condições: 

CLAUSULA PRIMEIRA - A participação do Município consistira no repasse de subvenção para a 
Associação, no valor a ser definido pelo órgão técnico do Estado do Rio Grande do Sul, 
responsável pela quantificação dos valores que deverão ser repassados a cada associação de 
acordo com o respectivo programa. 

Nur. - /-Not.".,tetyciv uvvct a p, cota, 	tta. 	v 	Gt...0 Lp 	, c/tu k.; I 	 uc 

10 dias após o recebimento dos valores, mediante apresentação de notas fiscais e/ou recibos 
comprobatórios das despesas correspondentes ao respectivo mês, ou de outra forma se assim 
for definido pelo Governo do Estado. 

CLAUSULA TERCEIRA - A associação em contrapartida dos valores repassados, compromete- 
SC d I I Idl aef Ú CI IJt.IOI iC d LÚCIOS VS Cb'Ludaclies I estriei ices ci i I Tupeti 	clã, que equel 
de ensino médio, técnico ou superior na cidade de Júlio de Castilhos, sob pena de imediata 
rescisão do convênio. 

CLAUSULA QUARTA - Ficará sob responsabilidade da associação, a realização das despesas e 
contratação de empresas para realizarem os serviços objetivados, sem qualquer vínculo com o 
iviunicipio cie Tupancireiã, bem como fica isento o Município de quaiquer responsabiiiciacie, 
quanto a eventuais danos pessoais ou materiais, produzidos a terceiros. 

CLAUSULA QUINTA - A Associação fica expressamente proibidas de contratar empresas ou 
fornecedores que estejam por força do art. 87, inciso III, da Lei 8.666/93, impedidos de contratar 
com a administração pública, sob pena da rescisão direta do presente, além das sanções de 
esmo. 

CLAUSULA SEXTA - A não realização da prestação de contas de que trata o presente convênio 
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motivará a suspensão de futuros repasses e a exigência da devolução dos numerários já 
epassados ao iviunic:ípio de Tupanciretã, impossibiiitando também, a Confecção de novos 

Convênios com o Poder Público Municipal até a devida regularização da situação. 

CLAUSULA SÉTIMA - A associação deverá informar um número de conta bancaria ao Município, 
onde será depositado o valor e esta conta deverá ser utilizada exclusivamente para a 
movimentação de valores relativos a presente subvenção, sendo que, na prestação de contas 
devera ser apresentado extrato e movimentaçao bancana, Dem corno copia aos cheques (ou 
outros documentos bancários) utilizados para a realização dos respectivos pagamentos. 

CLAUSULA OITAVA - O Município não terá qualquer responsabilidade com eventuais danos 
ocasionados a terceiros pela associação em decorrência da execução dos objetivos deste 
Convênio. Também não terá qualquer responsabilidade e vinculação com as pessoas que foram 
contratadas e pelas despesas assumidas pela associação, sendo que todo e qualquer 
compromisso assumido pela associação na busca da realização dos objetivos do convênio, 
serão de sua inteira e exclusiva responsabilidade. 

CLAUSULA NONA - A prestação de contas de vera ser realizada observando todas as normas 
instituídas pelo Poder Público, caso contrário poderá haver a rejeição das refendas prestações 
de contas. Havendo rejeição da prestação de contas, por qualquer motivo, a associação poderão 
providenciar na correção de falhas apontadas, apresentando nova prestação de contas no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias após a comunicação da rejeição. 

CLÁUSULA DÉCIMA - Fica eleito o Foro da Comarca de Tupanciretã — RS para dirimir quaisquer 
questões oriundas da execução deste convênio ou de sua interpretação, podendo os casos 
omissos ser resolvidos por comum acordo das partes convenentes. 

E, por estarem assim acordes, firmam as partes o presente convênio, na presença de 
testemunhas, dele extraindo cópias para documento comum. 

Tupanciretã-RS, 23 de março de 2017. 

Carlos Augusto pr, rn 'a Souza 
Prefeito de Tupanciretã 

Asociação 

Testemunhas: 

1- 

2- 

 

CPF n° 

CPF n° 
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