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LEI N º 662, DE 12 DE ABRIL DE 2004. 
 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR 

CONVÊNIO DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM O 

CTG SENTINELA DO RIO GRANDE PARA 

ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA DA V 

EXPOGLORINHA, COM REPASSE DE VALORES, E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

Darci José Lima da Rosa, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado do Rio Grande do Sul. 

Faço saber, em cumprimento ao disposto no Artigo 55, Inciso IV, da Lei Orgânica do 

Município, 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 mútua 

colaboração com o CTG Sentinela do Rio Grande, para a administração conjunta da V 

EXPOGLORINHA, a ser realizada no Parque Municipal de Eventos, nos dias 30 de abril, 1° e 

02 de maio de 2004, mediante o repasse de valores para o custeio das despesas com a 

realização do evento, conforme termo de convênio em anexo. 

Art. 2º. Para a execução do presente convênio de mútua colaboração será constituída 

uma Comissão Organizadora composta por 07 (sete) membros, conforme representantes 

abaixo: 

Presidente: REPRESENTANTE INDICADO PELO CTG SENTINELA DO RIO GRANDE; 

Vice-Presidente: REPRESENTANTE  INDICADO PELO MUNICÍPIO; 

Secretário: REPRESENTANTE INDICADO PELO MUNICÍPIO; 

Tesoureiro: REPRESENTANTE INDICADO PELO MUNICÍPIO; 

Vice-Tesoureiro: REPRESENTANTE INDICADO PELO CTG SENTINELA DO RIO 

GRANDE; 

Conselheiro Fiscal: REPRESENTANTE INDICADO PELO MUNICÍPIO; 

Conselheiro Fiscal: REPRESENTANTE INDICADO PELO CTG SENTINELA DO RIO 

GRANDE. 

Art. 3°. Os valores das despesas para a realização do evento estão estimados em R$ 

121.734,30 (cento e vinte e um mil, setecentos e trinta e quatro reais e trinta centavos), os 

quais serão depositados em conta especial a ser aberta pelo CTG Sentinela do Rio Grande, 

com a finalidade única de movimentação financeira para débitos de despesas do evento. 

Parágrafo Único. As movimentações necessárias serão realizadas pelo CTG Sentinela 

do Rio Grande, mediante pagamento das despesas com emissão de cheque nominal, com as 

devidas comprovações, os quais deverão ser assinados conjuntamente pelo Presidente e o 

Tesoureiro da Comissão Organizadora, sendo este último indicado pelo Poder Executivo. 

Art. 4°. As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta do Orçamento 

vigente, na seguinte classificação: 

07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 

TURISMO 

07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ÓRGÃOS SUBORDINADOS 

1.010 – EXECUÇÃO DA EXPOGLORINHA 

3.3.90.39.99.01.00 – Outros Serviços e Encargos 
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Art. 5°. O CTG Sentinela do Rio Grande, por intermédio da Comissão Organizadora, 

deverá prestar contas ao Município dos valores recebidos, por intermédio do presente 

convênio, no prazo máximo de 20 (vinte) dias após o término do evento. 

Art. 6º. A presente Lei poderá ser regulamentada por Decreto no que for necessário. 

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 8º. Revogam-se as disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA - RS, em 12 de abril  de 2004. 

 

 

 

Darci José Lima da Rosa 

Prefeito Municipal 
 

 

Briano Gil de Medeiros 

Sec. Mun. de Administração e Planejamento 

 

 

Rafael Ely Stumpf 

Sec. Mun. da Fazenda 

 

 

Paulo Alberto Galia 

Sec. Mun. da Educação 

 

 
José Alfredo Bergmüller 

Sec. Mun. da Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo 

 

 

José Fernando Ckless Soares 

Sec. Mun. de Desenvolvimento, Cultura e Captação de Recursos 

 

 

Vilma Maria Oliveira da Silva 

Sec. Mun. de Assistência Social 

 

 

Antenor Knobeloch 

Sec. Mun. de Obras, Viação e Serviços Públicos 

 

 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 

 
                 Briano Gil de Medeiros 

Sec. Mun. da Administração e Planejamento 
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CONVÊNIO DE MÚTUA COLABORAÇÃO 

FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE GLORINHA E 

O CTG SENTINELA DO RIO GRANDE.  
 

Pelo presente instrumento particular, MUNICÍPIO DE GLORINHA, pessoa jurídica de 

direito público interno, inscrita no CGC/MF sob n° 91.338.558/0001-37, estabelecido à 

Avenida Dr. Pompílio Gomes Sobrinho, 23.400, Centro de Glorinha, representado neste ato 

pelo seu Prefeito Municipal, Sr. DARCI JOSÉ LIMA DA ROSA, brasileiro, casado, 

empresário, inscrito no CPF/MF sob n° 298.576.780-68, domiciliado e residente neste 

Município, a partir de agora denominado simplesmente de “MUNICÍPIO”, e o CTG 

SENTINELA DO RIO GRANDE, CNPJ N° 94.310.513/0001-42, estabelecido na Estrada Ozi 

Costa n° 1400, no Centro de Glorinha, neste ato representado por seu representante legal neste 

ato, Srª. CLÊNIA MARIA ELY, CPF n° 353.463.530-20 e RG nº 1010309101, residente e 

domiciliada neste Município, a partir de agora denominado de “CONVENIADO”, ajustam 

entre si, o presente Convênio de Mútua Colaboração, mediante as seguintes cláusulas e 

condições que seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1 - O objeto do presente convênio é a mútua colaboração entre o Município de Glorinha 

e o Conveniado para a administração conjunta da V EXPOGLORINHA, a ser realizada no 

Parque Municipal de Eventos, nos dias 30 de abril, 1° e 02 de maio de 2004. 

1.1 – Os serviços a serem contratados serão os seguintes: 

- administração da bilheteria e estacionamento do evento; 

- contratação de empresa para serviço de segurança; 

- contratação de empresa para serviço de sonorização; 

- contratação de empresa para locação e montagem de palcos; 

- contratação de empresa para locação e montagem de lonas; 

- contratação de empresa para locação de banheiros químicos e containeres; 

- contratação de empresa para locação e montagem de estandes; 

- contratação de shows e apresentações; 

- contratação de pessoal; 

- divulgação do evento; 

- alimentação de funcionários que trabalharem no evento; 

- despesas do rodeio, tais como: premiações, locação e transporte de gado, contratação 

de juízes, narradores, etc; 

- despesas com transporte e alimentação dos animais; 

- aquisição de materiais de consumo; 

- locação de uma bomba-submersa; 

- locação de geradores de energia e combustível para o mesmo; 

- transporte de músicos; 

- outras despesas necessárias. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 

2 – O Município efetuará o repasse no valor de R$ 121.734,30 (cento e vinte e um mil, 

setecentos e trinta e quatro reais e trinta centavos), em favor do Conveniado, mediante 

depósito bancário em conta-corrente específica a ser aberta pelo Conveniado para uso 

exclusivo de débitos referentes à realização da V EXPOGLORINHA. 

2.1 - As movimentações necessárias serão realizadas pelo Conveniado mediante 

pagamento das despesas com emissão de cheque nominal, com as devidas comprovações, os 

quais deverão ser assinados conjuntamente pelo Presidente e o Tesoureiro da Comissão 

Organizadora, sendo este último indicado pelo Poder Executivo. 

2.2 – Os valores arrecadados com a bilheteria e estacionamento serão utilizados, 

preferencialmente, para pagamento de despesas com a realização de shows e apresentações 

que ocorrerem no evento. 

2.3 – Os valores excedentes arrecadados com a bilheteria e estacionamento deverão ser 

depositados no prazo máximo de 03 (três) dias após o término do evento na conta-corrente 

Movimento do Município. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

3 – A Comissão Organizadora do evento será composta por 07 (sete) membros, 

conforme representantes abaixo: 

Presidente: REPRESENTANTE INDICADO PELO CONVENIADO; 

Vice-Presidente: REPRESENTANTE  INDICADO PELO MUNICÍPIO; 

Secretário: REPRESENTANTE INDICADO PELO MUNICÍPIO; 

Tesoureiro: REPRESENTANTE INDICADO PELO MUNICÍPIO; 

Vice-Tesoureiro: REPRESENTANTE INDICADO PELO CONVENIADO; 

Conselheiro Fiscal: REPRESENTANTE INDICADO PELO MUNICÍPIO; 

Conselheiro Fiscal: REPRESENTANTE INDICADO PELO CONVENIADO. 

CLÁUSULA QUARTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

4 - O Conveniado, por intermédio da Comissão Organizadora, deverá prestar contas ao 

MUNICÍPIO dos valores recebidos, bem como das despesas adquiridas constantes no item 1.1 

deste convênio, no prazo máximo de 20 (vinte) dias após o término do evento. 

4.1 – A prestação de contas deverá ser encaminhada junto ao Protocolo Geral do 

Município, para apreciação do Senhor Prefeito Municipal e do Secretário Municipal da 

Fazenda, contendo relatório dos valores recebidos e das despesas pagas, acompanhadas das 

respectivas Notas Fiscais  e ou Recibos de Pagamento. 

CLÁUSULA QUINTA – DA CONTRAPARTIDA 

5 – O Conveniado, em contrapartida do presente convênio, ficará com a 

responsabilidade e a administração exclusiva do serviço de copa – comercialização de bebidas 

e alimentos –,  junto ao “LONÃO” principal, onde serão realizados os bailes do evento. 

5.1 – Os serviços referidos no item anterior, são de total responsabilidade do 

Conveniado, ficando o Município isento de qualquer dano ou prejuízo que ocorra. 

5.2 – A infra-estrutura necessária para o atendimento dos serviços de copa referidos no 

item 5, deverão ser realizados com recursos próprios do Conveniado, sendo vedada a 
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utilização dos valores repassados pelo Município para administração conjunta da V 

EXPLOGLORINHA, na realização destes serviços. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

6 – O Foro da Comarca de Gravataí será o competente para quaisquer ações oriundas 

deste instrumento. 

6.1 - E assim, por estarem justos e acordados, firmam o presente Convênio em 02 (duas) 

vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo. 

 

Glorinha, 12 de abril de 2004. 

 

 

 

 

 

 

Darci José Lima da Rosa 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

Clênia Maria Ely 

Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

__________________________ 

 

 

__________________________ 

 

 

 

 


