
LEI N° 923, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2006. 
 

 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

A FIRMAR CONVÊNIO COM A COOPERATIVA 

DE CRÉDITO RIOGRANDENSE - SICREDI 

METRÓPOLIS/RS, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 
 

João Carlos Fialho Gomes, 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. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a 

Cooperativa de Crédito Riograndense - Sicredi Metrópolis/RS, visando a prestação de 

serviços de arrecadação das contribuições relativas ao IPTU - Imposto Predial e Territorial 

Urbano, devidas ao Município de Glorinha. 

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

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA – RS, em 27 de dezembro de 2006. 

 

 

 

 

 
João Carlos Fialho Gomes 

Prefeito Municipal 

 
 

 
Ferdinando de J. Mota Jr. 

Sec. Mun. de Administração e Planejamento 

 

 

 

Auri Costa 

Sec. Mun. da Fazenda 

 

 

 

Fátima Cledi Soares Soares 

Sec. Mun. da Educação 

 

 

 

Rosa Maria Reis e Silva 

Sec. Mun. de Assistência Social 
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Tadeu José de Vargas 

Sec. Mun. de Agricultura, Indústria e Comércio 

 

 

 

Renato Raupp Ribeiro 

Sec. Mun. de Obras, Viação e Serviços Públicos 

 

 

 

 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.                      

 

            

               Ferdinando de J. Mota Jr. 

Sec. Mun. de Administração e Planejamento 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONVÊNIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS A 

SER FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 

GLORINHA E A COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL 

RIOGRANDENSE – SICREDI METRÓPOLIS-RS 

  

O MUNICÍPIO DE GLORINHA, inscrito no CNPJ sob o nº 91.338.558/0001-37, com sede 

na Av. Dr. Pompílio Gomes Sobrinho, nº 23400, na cidade de Glorinha-RS, e 

COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL RIOGRANDENSE – SICREDI METRÓPOLIS-RS, 

inscrita no CNPJ sob o nº 92.796.564/0001-09, com sede na Rua Siqueira Campos, nº 944, na 

cidade de Porto Alegre-RS, por seus representantes signatários. 

  

Entre as partes acima qualificadas, doravante denominadas respectivamente MUNICÍPIO e 

SICREDI METRÓPOLIS-RS, ficam ajustadas e contratadas as disposições das cláusulas 

seguintes: 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 Constitui objeto deste convênio, a prestação do serviço de arrecadação, pela SICREDI 

METRÓPOLIS-RS, das contribuições relativas ao IPTU – Imposto Predial e Territorial 

Urbano devidos ao Município de Glorinha-RS. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE PAGAMENTO 

A prestação de serviço de arrecadação, motivo deste convênio, será realizada através de 

recebimento dos pagamentos dos carnês na sede e Unidades de Atendimento da SICREDI 

METRÓPOLIS-RS. 

  

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PROCEDIMENTOS  

A arrecadação dos valores devidos ao Município dar-se-á por intermédio da sede da SICREDI 

METRÓPOLIS-RS, localizada na Rua Siqueira Campos, nº 944. 

  

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para recebimento das contribuições devidas ao Município, a 

SICREDI METRÓPOLIS-RS deverá exigir o correspondente documento ao 

contribuinte/devedor e dar quitação do valor recebido, apondo autenticação eletrônica nos 

locais destinados para tal. 

  

PARÁGRAFO SEGUNDO – A SICREDI METRÓPOLIS-RS compromete-se a receber 

cheques de emissão do próprio contribuinte, para quitação dos documentos, objeto deste 

convênio, desde que sejam de valor igual ao documento de arrecadação e com vinculação a 

este, mediante anotação, em seu verso, do código de contribuinte e, se possível, telefone para 

contato. 

  

PARÁGRAFO TERCEIRO – O Município, através deste instrumento, outorga à SICREDI 

METRÓPOLIS-RS, poderes especiais para endossar cheques recebidos para quitação dos 

documentos de arrecadação, objeto deste contrato. 

 

PARÁGRAFO QUARTO – O valor do cheque acolhido pela SICREDI METRÓPOLIS-RS, 

na forma prevista no parágrafo segundo desta cláusula e eventualmente não honrado, será 

debitado na conta de livre movimentação do Município, capeado pelo respectivo aviso de 

débito. 

  



PARÁGRAFO QUINTO – O Município autoriza a SICREDI METRÓPOLIS-RS a receber  

contas até o seu vencimento, sendo que nos casos em que os vencimentos recaiam em dias em 

que não haja expediente bancário, poderão ser recebidas no primeiro dia útil subseqüente, 

sem cobrança de qualquer acréscimo ao contribuinte. 

  

CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS E MEIOS DE REPASSE DO NUMERÁRIO 

A SICREDI METRÓPOLIS-RS repassará ao Município, o produto da arrecadação no 2º 

(segundo) dia útil (D+2) após a data do recebimento do débito na conta-corrente do 

associado/contribuinte. 

  

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O repasse do produto arrecadado será efetuado através de 

crédito em conta de livre movimentação do Município, de acordo com o prazo estabelecido 

no “caput” desta cláusula. 

  

PARÁGRAFO SEGUNDO – Decorrido 03 (três) meses da data da entrega da arrecadação, a 

SICREDI METRÓPOLIS-RS ficará desobrigado de prestar qualquer informação a respeito 

dos recebimentos efetuados e de seus respectivos valores. 

  

PARÁGRAFO TERCEIRO – Na caracterização de diferenças ou falta de prestação de contas 

de documentos recebidos na SICREDI METRÓPOLIS-RS, caberá ao Município o envio de 

cópia de fita somatória e das contas que originaram a diferença para regularização da 

SICREDI METRÓPOLIS-RS, dentro do prazo previsto no “caput”  desta cláusula. 

  

PARÁGRAFO QUARTO – O produto da arrecadação diária será lançado em “Conta de 

Arrecadação” conforme COSIF/BACEN. 

  

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA SICREDI METRÓPOLIS-RS 

a)       Fornecer ao Município extratos mensais da conta convênio, contendo a movimentação 

ocorrida no período, sem ônus para o Município; 

b)      Responsabilizar-se pela ação de seus prepostos no processo de arrecadação, objeto deste 

convênio; 

c)      Não poderá restringir o recebimento do IPTU de associados e/ou não-associados, nem 

mesmo reduzir o horário de recebimento das contas, de acordo com o Manual de Normas e 

Instruções do BACEN; 

d)        Disponibilizar os documentos arrecadados ao Município, no horário entre 10 horas às 

15 horas, nas dependências da SICREDI , a partir do 5º (quinto) dia útil após a arrecadação. 

  

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO  

a)     Providenciar a emissão e a entrega dos carnês de IPTU aos seus contribuintes, sendo de 

sua responsabilidade a exatidão das informações constantes nos documentos por ela emitidos; 

b)     Restituir seus contribuintes e devedores, de valores recebidos a maior ou em duplicidade 

pela SICREDI METRÓPOLIS-RS, através de suas unidades de atendimento. 

  

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PREÇOS 

Não incidirão tarifas no presente convênio.  

  

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA 

O presente contrato vigorará por prazo indeterminado, podendo ser resilido, a qualquer 

momento, por qualquer das partes, sem que tenha direito a qualquer indenização ou 



compensação, mediante denúncia escrita com antecedência de 30 (trinta) dias contados a 

partir da data do recebimento da referida comunicação pela outra parte. 

 

CLÁUSULA NONA  

O objeto do presente contrato não concede privilégio de exclusividade com a SICREDI 

METRÓPOLIS-RS, reservando-se ao Município o direito de contratar serviços da mesma 

natureza com terceiros. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA  

Quaisquer alterações na sistemática de prestação dos serviços ajustados neste convênio, 

dependerão de prévia concordância entre as partes, por escrito e com antecedência necessária 

à sua implantação. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

Fica eleito o foro da comarca de Glorinha-RS, como competente para dirimir quaisquer 

dúvidas referentes ao presente convênio, com renúncia expressa de qualquer outro por mais 

privilegiado que seja. 

  

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual 

teor e forma, com as testemunhas abaixo. 

   

 

Glorinha-RS,   27 de dezembro de 2006. 

  

   

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE GLORINHA 

 

 

 

 

COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL RIOGRANDENSE - 

SICREDI METRÓPOLIS-RS 

  

  

 

 

 

Testemunhas: 

 

 

__________________________________ _____________________________ 

CPF n° CPF n°  

 

 


