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LEI Nº 673, DE 25 DE MAIO DE 2004. 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR 

CONVÊNIO COM EMPRESAS LOCAIS, 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 1º. É o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com empresas localizadas 

no Município, devidamente constituídas, para prestação de assistência a filhos de empregados 

destas e de seus Diretores, através da Creche Municipal, na forma da minuta de convênio que 

passa a fazer parte integrante desta Lei. 

Parágrafo Único. O Poder Executivo deverá enviar semestralmente à Câmara de 

Vereadores o número de crianças assistidas pela Creche Municipal de forma gratuita, bem 

como daquelas  assistidas em decorrência do convênio firmado com as empresas, ficando 

obrigatória a criação de novas vagas para assistência gratuita sempre que aumentarem o 

número de crianças atendidas pelo convênio, na mesma proporção. 

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 657, de 05 

de abril de 2004. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA - RS, em 25 de maio 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 
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LEI Nº 673, DE 25 DE MAIO DE 2004 – FL.02 

 

 

 

 

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 

 

 

 

Milene Lempek da Silva Rosa 

Sec. Mun. de Saúde 

 

 

 

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 QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE GLORINHA E A EMPRESA 

.............. 

 

CONVÊNIO que entre si celebram, de um lado, o Município de ................., pessoa jurídica de 

direito público, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. DARCI JOSÉ LIMA DA 

ROSA, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 298.576.780/68, domiciliado e 

residente neste Município, doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO e, de outro lado, 

a Empresa ........,CGC/MF n° .......................,com sede na Rua/Av.................,nº ............,neste 

ato representada por seu Diretor, Sr. .................,(qualificação), doravante denominado 

simplesmente CONVENENTE, mediante o estabelecimento das seguintes cláusulas e 

condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA:           

A CONVENENTE poderá dispor de vagas na Creche Municipal, para prestação do serviço de 

guarda, vigilância e assistência aos filhos de seus empregados e diretores, no período de 

segunda a sextas-feiras. 

Parágrafo Único.  O número de vagas colocadas à disposição da CONVENENTE pelo 

MUNICÍPIO obedecerá a proporção mínima de 01 (um) leito para cada grupo de até 30 

(trinta) empregados e diretores. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA:                          

A título de contraprestação pela efetiva utilização de vaga pela CONVENENTE, a mesma 

pagará ao MUNICIPIO, por vaga a importância mensal de R$........(............), valor que será 

reajustado anualmente, conforme variação do .....................(índice). 

Parágrafo Único. O valor da contraprestação estabelecido nesta cláusula corresponde ao 

custo mensal de cada leito efetivamente utilizado por encaminhamento da CONVENENTE. 

 

CLÀUSULA TERCEIRA:                             

O  pagamento a ser efetuado pela CONVENENTE ao MUNICIPIO decorrerá da apresentação 

de fatura por este, no último dia de cada mês, a qual deverá ser quitada, impreterivelmente, até 

o 5º dia útil do mês subseqüente ao vencido. 

 

CLAUSULA QUARTA:                              

A prestação de assistência de que trata este convênio somente dar-se-á pela apresentação do 

interessado de pedido de Solicitação de Vaga, devidamente assinado pelo Departamento de 

Pessoal da CONVENENTE e mediante o preenchimento dos requisitos a serem estabelecidos 

pela Creche Municipal, tais como documentação, exames médicos, materiais, etc, e 

devidamente aprovados pelo Conselho Municipal de Educação. 

 

CLAUSULA QUINTA:                                  

O  presente convênio é firmado pelo prazo de 01 (um) ano, podendo prorrogar-se por iguais e 

sucessivos períodos, se nenhuma das partes manifestar-se com, antecedência mínima de 30 

(trinta) dias do seu término. 
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CLAUSULA SEXTA:                                 

O descumprimento, por qualquer das partes, das obrigações assumidas  neste convênio, 

implicará na rescisão do mesmo, independentemente de outras cominações legais. 

Parágrafo Único. Na possibilidade de descumprimento por qualquer das partes das 

obrigações aqui assumidas, a mesma deverá ser objeto de comunicação escrita, tendo a parte 

inadimplente o prazo de 02 (dois) dias para alegar o que entender de direito. 

 

CLAUSULA SÉTIMA:                               

As partes elegem, de comum acordo, o Foro da Comarca de Gravataí para dirimir eventuais 

dúvidas emergentes da aplicação deste convênio. 

E, por estarem assim ajustados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual 

teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo firmadas. 

 

Glorinha, .................... 

 

 

 

 

Darci José Lima da Rosa 

Prefeito Municipal 

 

 

 

............................... 

Diretor 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

 

 


