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Prefeitura de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

LEI N° 3.659 
26 DE JANEIRO DE 2015. 

Autoriza o Município de Tupanciretã a firmar 
Convênio de Cooperação Técnica e Logística 
com a Cooperativa Regional da Reforma 
Agrária Mãe Terra Ltda. — Coperterra. 

O Prefeito Municipal de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de 
suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Orgânica Municipal e demais fontes do 
direito do atual paradigma do Estado Democrático de Direito, 

FAZ SABER 

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

Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar  Convênio de Cooperação 
Técnica e Econômica para utilização da estrutura logística da Cooperativa Regional da 
Reforma Agrária Mãe Terra Ltda. — Coperterra (caminhões e estrutura administrativa), pa-
ra preservação e manutenção da Bacia Leiteira do Município de Tupanciretã-RS — preser-
vando o direito social — segunda geração / dimensão dos direitos humanos constante na 
Constituição Federal e na declaração dos direitos humanos da ONU (Organização das 
Nações Unidas). 

§ 1° — Os termos do convênio autorizado no caput deste artigo estão previstos no ANEXO 
I desta lei. 

§ 2° — O Convênio de Cooperação Técnica e Logística consiste no repasse de valores 
públicos para a Coperterra disponibilizar sua estrutura de logística (mediante prestação de 
contas) permitindo que 88 (oitenta e oito) pequenos agricultores rurais em situação de 
grave vulnerabilidade social — mais especificamente, permitir que 88 (oitenta e oito) pe-
quenos produtores rurais da bacia leiteira comercializem inicialmente 7.000 I (sete mil li-
tros) do produto na única empresa que atualmente recebe a sua produção — permitindo 
que a bacia leiteira do Município de Tupanciretã não seja completamente extinta — situa-
ção que causaria um caos social e econômico na região. 

§ 3° — O Convênio de Cooperação Técnica e Logística também consiste no auxílio preven-
tivo e fiscalizatório para os pequenos produtores rurais que comercializam sua produção 
leiteira e não recebem os valores acordados das empresas; 

§ 4° - Ao Poder Executivo Municipal fica facultada a criação de um Grupo de Trabalho pa-
ra discutir a crise da bacia leiteira, inclusive buscando soluções para preservar os interes- 
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ses dos pequenos produtores rurais que entregam sua produção e não recebem os valo-
res das empresas que estão em recuperação judicial e/ou fechadas: 

§ 5° - O Grupo de Trabalho será constituído pelos seguintes membros e poderá sugesti-
onar ações preventivas e fiscalizatórias, apresentando relatório por escrito: 

01 (um) representante do Poder Executivo Municipal; 
-01 (um) representante da Procuradoria Jurídica do Município; 
- 01 (um) representante do Sindicato Rural dos Trabalhadores; 
-01 (um) representante dos Pequenos Produtores Rurais; 
-01 (um) representante da Secretaria Municipal de Agricultura; 
-01 (um) representante da Coperterra; 
-01 (um) presidente da mesa diretora da Câmara de Vereadores. 

Art. 2° O presente Convênio terá duração de 06 (seis) meses a contar da data de sua 
assinatura, ficando adstrito à vigência de disponibilidade financeira e dotação 
orçamentária específica, podendo ser prorrogado, por igual período, mediante Termo 
Aditivo, presente o interesse público e a situação de emergência na Bacia Leiteira do 
Município de Tupanciretã-RS. 

Art. 3° O presente convênio ficará limitado em razão de critérios. 

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ/RS, aos 26 (vinte e seis) 
dias do mês de janeiro de 2015. 

Carlos Augusto Brum de Souza 
Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se no átrio da Prefeitura 
Municipal. 

Tupanciretã, 26 de janeiro de 2015. 

Dayan Soares Peixoto 
Secretário Municipal da Administração em exercício.  

Certifico que esta Lei foi publicada no átrio da 
Prefeitura Municipal, de Tupanciretã, 26 de janeiro de 
2014 à 

Tupanciretã, 	 

Dayan Soares Peixoto 
Secretário Municipal da Administração em exercício. 
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ANEXO I 

Termo de Convênio n.° 01/2015 

Termo de Convênio que entre si firmam o Município 
de Tupanciretã e a Cooperativa Regional da 
Reforma Agrária Mãe Terra Ltda. — Coperterra. 

Pelo presente instrumento, tendo de um lado o Município de Tunpanciretã, pessoa 
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o n.° 	 , com sede à Rua 
Expedicionário João Moreira Alberto, n.° 181 — Centro Administrativo, na Cidade de Tupanciretã-
RS, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Carlos Augusto Brum de Souza, aqui 
denominado CONVENENTE e de outro lado a Cooperativa Regional da Reforma Agrária Mãe 
Terra Ltda. — Coperterra, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 
n.°05.751.950/0001-71, com sede à Rua 	 na Cidade de 
Tupanciretã, neste ato representada pelo Presidente, Senhor 	 , brasileiro, 
casado, agricultor, CPF sob o n.° 	 , residente e domiciliado em 
Tupanciretã-RS, aqui denominado CONVENIADO, tem entre si justo e pactuado o presente Termo 
de Convênio, que preconiza a realização de objetivos de interesse comum dos envolvidos, de 
conformidade com as cláusulas a seguir e pelas fontes do direito do atual paradigma de Estado 
Democrático (Social) de Direito, principalmente pelos princípios de direito administrativo, direito 
constitucional e boa-fé: 

1- Do objeto: 

Artigo 1.° - Diante da eminente situação de emergência evidenciada pela crise 
econômica e social que passa atualmente a atividade leiteira — gerando riscos de extinção de toda 
a bacia leiteira do Município de Tupanciretã, o Convenente, autorizado pelo Poder Executivo de 
Tupanciretã repassará o valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) durante o período de 06 
(seis) meses — ano exercício de 2015, para subvenção mensal de R$ 7.000,00 (sete mil reais) 
como auxílio aos pequenos produtores rurais para abatimentos nas despesas de logística com o 
transporte inicial de 7.000 (sete mil litros da produção leiteira) para a única empresa que vem 
realizando a coleta da produção nas pequenas propriedades rurais do Município de Tupanciretã-
RS. 

Parágrafo primeiro: As despesas de logística consistem especificamente em pagamento 
de combustível, manutenção dos veículos, pagamento de pessoal, exclusivamente para 
viabilidade das operações das rotas da coleta do leite produzido nas propriedades rurais do 
Município de Tupanciretã-RS. 

Parágrafo segundo: A Conveniada disponibilizará a sua estrutura logística (caminhões e 
parte administrativa) para realização do presente Convênio, não limitando o acesso de 
eventuais interessados,  apenas e exclusivamente se ocorrer limitação técnica e financeira na 
parte logística. 

Parágrafo terceiro: Os esforços de ambos os participantes do presente convênio é 
diminuir as despesas totais efetuadas para a operação logística de coleta e transporte realizada 
na rota do leite do Município de Tupanciretã-RS, proporcionando um custo mensal menor por 
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produtor de leite - garantido sua sobrevivência neste período e salvando a bacia leiteira 
(princípios da 

Parágrafo 

dignidade da pessoa humana e eficiência pública). 

quarto: Inicialmente serão beneficiados diretamente pelo presente convênio: 

Localidade Total de produtores 

Assentamento Santa Rosa 26 

Assentamento Nova Tupã II  3 

Assentamento Nova Aliança 11 

Assentamento Tupã 7 

Assentamento Nova Várzea 2 

Assentamento São Domingos 6 

Assentamento Nossa Senhora Aparecida II 17 

Assentamento Nossa Senhora de Fátima 12 

Assentamento Conceição 1 

Assentamento Por do Sol 2 

Corredor das 03 árvores 1 

Total 88 produtores / 
famílias 

Parágrafo quinto: Inicialmente serão realizadas as seguintes rotas: 

Rota 

Assentamentos Santa Rosa, Nova Tupã, 
Por do Sul, Conceição, Nossa Senhora 
de Fátima (Rota 01). 

3780 315 

Total de km por 
rota 

Total de km mensal 

Assentamento Nova Aliança, São 340 
Domingos, Nova Várzea, Tupã II, 
Corredor das 03 árvores, Nossa Senhora 
Aparecida II (Rota 2) 

TOTAL MENSAL DA ROTA 1 + ROTA 2 

4080 

7860 km 
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Veículo 

Ano modelo 

Placas 

Caminhão VW 17.280 CRM 4x2 3P 

2014 

IVK 0849 

Capacidade do Tanque de leite Mínimo 7.000 litros 

Prefeitura de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

Parágrafo sexto: O custo benefício destes R$ 79,00 (setenta e nove reais) mensais por 
produtor (88 produtores dividido pelo valor mensal) terá reflexos diretos não apenas na economia 
do Município de Tupanciretã-RS, mas no desenvolvimento social, permitindo uma preservação e 
manutenção da Bacia Leiteira. 

2- Das obrigações específicas de cada participante do convênio: 

Artigo 2.° — Para consecução do objeto, as específicas obrigações e direitos dos 
participantes estão definidos conforme segue: 

a) Município de Tupanciretã-RS: 

a.1) Repassar a conveniada o valor mensal de R$ 7.000,00 (sete mil reais) — totalizando 
o valor total de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) para utilização nas despesas específicas 
de logística: pagamento de combustível, manutenção dos veículos, pagamento de pessoal, 
exclusivamente para viabilidade das operações das rotas da coleta do leite produzido nas 
pequenas propriedades rurais do Município de Tupanciretã-RS (que estão em situação grave de 
vulnerabilidade social), durante seis meses do ano-exercício 2015, em decorrência da circulação 
dos seguintes veículos: 

Veículo Caminhão VW 17.280 CRM 4x2 4P 

Ano modelo 2014 

Placas IVI 6591 

Capacidade do Tanque de leite Mínimo 7.000 litros 

a.2) Verificar e aprovar mensalmente o plano de aplicação das verbas repassadas que 
deverá obedecer aos objetivos precípuos do presente convênio; 

a.3) Exigir e receber da Coperterra cópias dos documentos comprobatórios da utilização 
dos valores em proveito dos produtores rurais do Município de Tupanciretã-RS que estejam 
engajados no projeto de desenvolvimento e manutenção da bacia leiteira; 

a.4) Aprovar as prestações mensais de contas, verificando a correta aplicação dos 
repasses mensais destinados de acordo com o plano de aplicação; 

a.5) Realizar o repasse mensal na seguinte conta: 

Banco 	 Sicredi 
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[Agência 

Conta corrente 

333 

45683-7 

a.6) Cessar o repasse mensal de valores caso não sejam obedecidas as disposições do 
presente convênio e/ou estejam superadas as circunstâncias emergenciais; 

a.7) Cessar o repasse mensal caso sejam evidenciadas situações que comprovem 
tipificação penal ou administrativa - informando aos órgãos responsáveis pela apuração dos 
fatos. 

a.8) Cessar o repasse mensal caso não sejam apresentadas as negativas exigidas na 
legislação para efetivação dos convênios. 

b) Copeterra: 

b.1) Receber do conveniente o valor mensal de R$ 7.000,00 (sete mil reais) - totalizando 
o valor total de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) para utilização nas despesas especificas 
de logística: pagamento de combustível, manutenção dos veículos, pagamento de pessoal, 
exclusivamente para viabilidade das operações das rotas da coleta do leite produzido nas 
pequenas propriedades rurais do Município de Tupanciretã-RS (que estão em grave situação de 
vulnerabilidade social), durante seis meses do ano-exercício 2015, em decorrência da circulação 
dos seguintes veículos: 

Veículo Caminhão VW 17.280 CRM 4x2 3P 

Ano modelo 2014 

Placas IVK 0849 

[Capacidade do Tanque de leite Mínimo 7.000 litros 

Veículo Caminhão W/ 17.280 CRM 4x2 4P 

Ano modelo 2014 

Placas IVI 6591 

Capacidade do Tanque de leite Mínimo 7.000 litros 

b.2) Providenciar para a manutenção e abastecimento de combustíveis dos veículos 
descritos na planilha acima sempre o menor preço de mercado,  apresentando na prestação de 
contas no mínimo 03 (três) orçamentos para apurar o preço médio de mercado aplicado -
principio da economicidade; 

b.3) Responsabilizar-se exclusivamente pela contratação, pagamento de salários e 
recolhimentos previdenciários dos motoristas, exigindo habilitação necessária para a sua 
condução, bem como responsabilizando-se por eventuais despesas de encargos trabalhistas e 
previdenciários que venham a surgir, inclusive demandas trabalhistas e/ou outras 
responsabilidades civis. 
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b.3.1) Responsabilizar-se pela entrega de uma cópia dos comprovantes de 
pagamento e recolhimentos previdenciários realizados; 

b.4) Apresentar mensalmente a prestação de contas os seguintes documentos: 

b.4.1) cópias que comprovem a aplicação dos recursos de acordo com o plano 
de aplicação, bem com a demonstração da redução proporcional aos valores recebidos que 
diminuirão os custo de cada um dos 88 (oitenta e oito) produtores de leite beneficiados em 
relação a sua produção; 

b.5) Aplicar os recursos apenas nas despesas inerentes aos objetivos do presente 
convênio; 

b.6) Efetuar ao final do prazo de vigência do presente convênio a devolução ao Município 
de Tupanciretã dos valores que foram repassados e não tenham sido utilizados no objeto do 
convênio; 

b.7) Responsabilizar-se com seus recursos próprios ao final do prazo do convênio caso 
as prestações de contas não sejam aprovadas, seja pelo Município de Tupanciretã-RS e/ou por 
seus órgãos fiscalizadores, tais como TCE-RS (Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do 
Sul), Poder Legislativo, Ministério Público e Poder Judiciário, Conselho Fiscal da Coperterra; 

b.8) Informar ao Prefeito Municipal, ao Presidente do Poder Legislativo, ao Ministério 
Público, ao Conselho Fiscal da Coperterra, aos Órgãos de vigilância sanitária e demais órgãos de 
fiscalização e apuração, todos os fatos que podem ser tipificados como ilícito penal e 
administrativo na coleta e entrega do produto - e não o fazendo poderão ser responsabilizados 
solidariamente perante os órgãos responsáveis; 

b.9) Respeitar todas as normas de vigilância sanitária e boas práticas na coleta, 
transporte e entrega do produto na unidade receptora, cientificando todos os beneficiários deste 
convênio sobre eventuais irregularidades e suas consequências administrativas e criminais, 
inclusive com a extinção do presente convênio (apresentar listagem com o ciente dos 
beneficiários); 

b.10) Respeitar todos os princípios de Direito Administrativo, Direito Constitucional, a 
boa-fé e demais institutos previstos nas Fontes de Direito aplicáveis; 

b.11) Respeitar o teor do Manual de Orientações para subvenções do exercício de 2015; 

b.12) Os critérios para caracterizar os beneficiários serão os apresentados pela 
conveniada, especificamente serão 88 (oitenta e oito) pequenos produtores rurais que estão em 
grave situação de vulnerabilidade social; 

b.12.1) Quando solicitado, a conveniada deverá apresentar um estudo social 
para caracterizar os pequenos produtores que estão em grave vulnerabilidade social, destacando 
que o Município de Tupanciretã poderá verificar se os critérios utilizados respeitam os princípios 
da razoabilidade e proporcionalidade; 

3- Do valor do convênio: 
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Artigo 3.° - O presente convênio terá o valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil 
reais), com o repasse mensal de R$ 7.000,00 (sete mil reais) - tendo como fonte de dotação 
recursos próprios do Município de Tupanciretã-RS. 

Parágrafo único - O repasse será realizado após a aprovação da prestação de contas 
mensal - e terá como data acordada até o décimo quinto dia útil da cada mês: 

Banco 
	

iSicredi  

Agência 
	

333 

Conta corrente 
	

45683-7 

4- Do prazo do convênio: 

Artigo 4.° - O prazo do presente convênio será de 06 (seis) meses, a contar da data da 
assinatura do presente termo, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos se as 
circunstâncias de emergenciais permanecerem e se as partes assim se manifestarem e houver 
disponibilidade financeira e dotação orçamentária específica para o desenvolvimento e 
preservação da bacia leiteira do Município de Tupanciretã-RS. 

5- Das demais disposições: 

Artigo 5.°- Para as dúvidas decorrentes da interpretação ou extensão dos termos do 
presente instrumento fica eleito o foro da Comarca de Tupanciretã-RS, como de eleição e em 
detrimento de qualquer outro, por mais privilegiados que seja. 

Parágrafo único: Este convênio abrange especificamente 88 (oitenta e oito) pequenos 
produtores rurais em grave situação de vulnerabilidade social, caso apareçam mais casos, deverá 
ser verificada a viabilidade financeira e técnica para realização de convênio similar. 

E, por estarem, justas e acordadas, e presente a livre manifestação de vontade, 
respeitando os princípios constitucionais e de direito administrativo, os participantes assinam o 
presente instrumento em três vias de igual teor na presença das testemunhas abaixo. 

Tupanciretã-RS, 26 de janeiro de 2015. 

Carlos Augusto-Brum de Souza 

Prefeito de Tupanciretã-RS Presidente da Coperterra 

      

Testemunha 01 	 Testemunha 02 

Nome: 	 Nome: 

CPF: 	 CPF: 
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